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Medborgarförslag om kartläggning av obebodda hus 
och tomma verksamhetslokaler i Vänersborgs kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att genom nedanstående tjänsteskrivelse anse 
medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslaget föreslås att Vänersborgs kommun gör en kartläggning av 
obebodda hus och outnyttjade fastigheter och lokaler för verksamheter i Vänersborgs 
kommun samt att Vänersborgs kommun kontaktar ägarna till de obebodda husen och 
tomma fastigheterna på ett kostnadseffektivt sätt med information om vilka möjligheter 
som finns i kommunen genom uthyrning, försäljning eller finna alternativa 
användningsområden. Syftet är ökad inflyttning och utveckling av kommunen.
Vänersborgs kommun medverkar i ett projekt som har samma syfte som 
medborgarförslaget. Projektet är ett Leader-projekt inom ramen för 
landsbygdsutveckling där Dalslands folkhögskola är projektägare. Fokus för projektet är 
att ge det stöd som kommuner, företag och markägare behöver för att ge möjligheter till 
och uppmuntran för inflyttning. Inventering av obebodda hus är ett av de medel som 
kan vara aktuella för ökad inflyttning. Hur genomförandet ser ut och vilka insatser som 
ska genomföras avgörs tillsammans med andra medverkande kommuner i förstudien 
(dnr: KS 2020/165). 

Fördjupad beskrivning av ärendet
Christer Waldemarson har 2020-01-14 inkommit med ett medborgarförslag angående 
kartläggning av obebodda hus och tomma verksamhetslokaler i Vänersborgs kommun. I 
medborgarförslaget föreslås att Vänersborgs kommun gör en kartläggning av obebodda 
hus och outnyttjade fastigheter och lokaler för verksamheter i Vänersborgs kommun 
samt att Vänersborgs kommun kontaktar ägarna till de obebodda husen och tomma 
fastigheterna på ett kostnadseffektivt sätt med information om vilka möjligheter som 
finns i kommunen genom uthyrning, försäljning eller finna alternativa 
användningsområden. 
I medborgarförslaget beskrivs uppfattad situation angående obebodda hus och oanvända 
lokaler samt hur detta påverkar kommunens utveckling och eventuella negativa 
konsekvenser. Vidare beskrivs vilka positiva effekter förslagen kan få och hur de kan 
genomföras.  
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Vänersborgs kommun medverkar redan i ett projekt som har samma syfte som 
medborgarförslaget. Projektet är ett Leader-projekt inom ramen för 
landsbygdsutveckling där Dalslands folkhögskola är projektägare. Syftet är just 
landsbygdsutveckling genom inflyttning där inventering av obebodda hus utgör ett 
medel för ökad inflyttning. Fokus för projektet är att ge det stöd som kommuner, företag 
och markägare behöver för att ge möjligheter till och uppmuntran för inflyttning. Hur 
genomförandet ser ut och vilka insatser som kan vara aktuella avgörs tillsammans med 
andra medverkande kommuner i förstudien (dnr: KS 2020/165). 
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