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§ 62 Dnr 2021/00470  

Motion: Ta ansvar för våra ödehus 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till förvalt-
ningens bedömning.     

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna i Håbo har lämnat in motionen Ta ansvar för våra öde-
hus med följande yrkanden:  

Att kommunen skyndsamt vidtar åtgärder och ett löpande underhåll, alterna-
tivt genomför rivning om byggnaden bedöms ej går att rädda, av de kommu-
nalt ägda byggnader och fastigheter som kan betraktas som ”ödehus” i en-
lighet med motionens intention. 

Att kommunen tilldelar vite till de externa ägare inom kommunen om dessa 
inte vidtar åtgärder och ett löpande underhåll, alternativt genomför rivning 
om byggnaden bedöms ej går att rädda, av de byggnader och fastigheter som 
kan betraktas som ”ödehus” i enlighet med motionens intention.  

Att tilldelat vite ökar över tid till dess att adekvata åtgärder vidtagits. 

Synpunkter har hämtats in från Samhällsbyggnadsförvaltningen samt Kul-
tur- och fritidsförvaltningen. I Håbo kommun finns fastigheter som stämmer 
in på motionens beskrivning av ”ödehus” men ingen fastighet där kommu-
nen är fastighetsägare. Bygg- och miljönämnden har möjlighet att vitesföre-
lägga enligt plan- och bygglagen, (PBL). Innan ett vitesföreläggande utreds 
ärendet ordentligt och med kommunicering med fastighetsägaren. Det är en 
tidskrävande process. Alla tillsynsärenden tas i turordning. Ett ärende priori-
teras om det är risk för fara för någons liv. Ett tillsynsärende kan anmälas av 
extern part eller initieras av nämnden. 

Ett ärende om att utreda ansvarsfördelningen kring kulturarvsarbetet i kom-
munen har tagits vid Kommunstyrelsen den 7 februari 2022. Med hänvis-
ning till detta pågående arbete samt att möjligheten till vitesföreläggande re-
dan finns och är tydligt reglerat enligt PBL avslår förvaltningen motionens 
förslag. 

Beslutsunderlag 
– Motion 2021-11-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar i första hand bifall till motionen, i andra 
hand att motionen ska anses besvarad.      



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-05-09  

Kommunfullmäktige    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta att motionen ska 
anses besvarad och finner att så sker.      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Motionären 
Hemsida 
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