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§ 11 Dnr 2019-00206  

Riktlinjer och taxa för tomtkö 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva riktlinjer för tomtanvisning fastställda av 
kommunfullmäktige 1978-04-27, § 46.  

Kommunfullmäktige beslutar vidare att komplettera 2020 års taxor och avgifter 
avseende Anmälnings- och årsavgift enligt Riktlinjer för tomtkö 2019.  

Sammanfattning 

Kommunens första dokumenterade och idag kända riktlinjer för tomtanvisning är 
från 1978. Det avsåg regler för kommunens tomtkö för åretruntboende och 
fastställdes av kommunfullmäktige 1978-04-27.  

Efter att det i några år inte fanns någon större aktivitet kring tomtköanvisning och 
verksamheten i princip var nedlagd återupptogs kösystemet kring 2017 men några 
nya riktlinjer togs inte fram då. Sedan den nya uppstarten 2017 har riktlinjerna 
från 1978 tillämpats endast i utvalda delar. Viss oklarhet råder för närvarande 
kring huruvida dem gamla reglerna från 1978 ska tillämpas fullt ut idag. Reglerna 
är inaktuella i vissa delar och dessutom gammalmodiga, till exempel genom att det 
hänvisas till kommunens dåvarande organisation, e-postadress fanns inte som 
kommunikationsverktyg och det hänvisades till pappersblanketter samt att endast 
villkoren kring hur reglerna förhåller sig till äkta makar anges, sambo nämns inte.   

Förvaltningen föreslår därför att riktlinjer för tomtkö i modern utformning 
fastställs och att dessa revideras vid behov. Behovet kan uppstå av olika 
anledningar, ändrad lagstiftning eller trender i samhället.  

Av kommunfullmäktige 2019-11-11 antagna taxor och avgifter för 2020 innehåller 
ingen uppgift om anmälnings- och årsavgift för tomtkön. Inte heller årsavgiften 
från reglerna 1978 är med i 2020 års antagna taxor och avgifter. Därför behöver 
samhällsbyggnadsnämnden föreslå till kommunfullmäktige att snarast möjligt 
komplettera 2020 års taxor och avgifter med tomtköavgiften.   

För att skapa ordning och reda i fortsatt hantering av tomtkön är förvaltningens 
förslag att riktlinjerna börjar tillämpas från och med 2020-01-01 eller så snart 
kommunfullmäktige har tagit beslut om anmälnings- och årsavgiften. Till dess att 
det är klart hanteras tomtkön så som det har gjorts sedan 2017, dvs av 
förvaltningen, med tolkning av 1978 års regler.  

När samhällsbyggnadsnämndens och kommunfullmäktiges beslut har vunnit laga 
kraft kommer förvaltningen att informera de som står i tomtkön idag. De kommer 
att ges möjlighet att ta ställning till att fortsätta stå kvar i kommunens tomtkö eller 
lämna den. Den som väljer att stå kvar i tomtkön kommer att få underlag för 
betalning av anmälnings- och årsavgiften. För den som väljer att fortsätta vara kvar 
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i tomtkön kommer kötiden att räknas totalt, inklusive tid fram till det datum att 
tomtkön förnyas enligt de nya riktlinjerna. Det innebär att ingen som har stått i 
tomtkön kommer att förlora upparbetad kötid. 

Samhällsbyggnadsnämnden har i § 231/2019 beslutat att godkänna Riktlinjer för 
tomtkö 2019 under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver de tidigare 
riktlinjerna antagna av kommunfullmäktige 1978-04-27, § 46.  

Riktlinjer antas enligt gällande ordning i Kinda kommun av styrelse/nämnd men då 
de tidigare riktlinjerna antagits av kommunfullmäktige behöver fullmäktige fatta 
beslut om att upphäva dessa. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vidare att föreslå kommunfullmäktige att 
upphäva riktlinjer för tomtanvisning fastställda av kommunfullmäktige 1978-04-27, 
§ 46.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade också om att föreslå kommunfullmäktige 
att komplettera 2020 års taxor och avgifter avseende Anmälnings- och årsavgift 
enligt Riktlinjer för tomtkö 2019.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämnden § 231/2019 
Tjänsteskrivelse 2019-11-25  
Riktlinjer för tomtkö 2019  
Regler för kommunens tomtkö avseende åretruntboende 1978-04-27 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 231 Dnr 2019-00327  

Riktlinjer för tomtkö 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna Riktlinjer för tomtkö 2019 
under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver de tidigare riktlinjerna 
antagna av kommunfullmäktige 1978-04-27, § 46. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphäva 
riktlinjer för tomtanvisning fastställda av kommunfullmäktige 1978-04-27, § 46. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
komplettera 2020 års taxor och avgifter avseende Anmälnings- och årsavgift enligt 
Riktlinjer för tomtkö 2019.  

Sammanfattning 

Kommunens första dokumenterade och idag kända riktlinjer för tomtanvisning är 
från 1978. Det avsåg regler för kommunens tomtkö för åretruntboende och 
fastställdes av kommunfullmäktige 1978-04-27. 

Efter att det i några år inte fanns någon större aktivitet kring tomtköanvisning och 
verksamheten i princip var nedlagd återupptogs kösystemet kring 2017 men några 
nya riktlinjer togs inte fram då. Sedan den nya uppstarten 2017 har riktlinjerna 
från 1978 tillämpats endast i utvalda delar. Viss oklarhet råder för närvarande 
kring huruvida dem gamla reglerna från 1978 ska tillämpas fullt ut idag. Reglerna 
är inaktuella i vissa delar och dessutom gammalmodiga, till exempel genom att det 
hänvisas till kommunens dåvarande organisation, e-postadress fanns inte som 
kommunikationsverktyg och det hänvisades till pappersblanketter samt att endast 
villkoren kring hur reglerna förhåller sig till äkta makar anges, sambo nämns inte.  

Förvaltningen föreslår därför att riktlinjer för tomtkö i modern utformning 
fastställs och att dessa revideras vid behov. Behovet kan uppstå av olika 
anledningar, ändrad lagstiftning eller trender i samhället. 

Av kommunfullmäktige 2019-11-11 antagna taxor och avgifter för 2020 innehåller 
ingen uppgift om anmälnings- och årsavgift för tomtkön. Inte heller årsavgiften 
från reglerna 1978 är med i 2020 års antagna taxor och avgifter. Därför behöver 
samhällsbyggnadsnämnden föreslå till kommunfullmäktige att snarast möjligt 
komplettera 2020 års taxor och avgifter med tomtköavgiften.  

För att skapa ordning och reda i fortsatt hantering av tomtkön är förvaltningens 
förslag att riktlinjerna börjar tillämpas från och med 2020-01-01 eller så snart 
kommunfullmäktige har tagit beslut om anmälnings- och årsavgiften. Till dess att 
det är klart hanteras tomtkön så som det har gjorts sedan 2017, dvs av 
förvaltningen, med tolkning av 1978 års regler. 

När samhällsbyggnadsnämndens och kommunfullmäktiges beslut har vunnit laga 
kraft kommer förvaltningen att informera de som står i tomtkön idag. De kommer 
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att ges möjlighet att ta ställning till att fortsätta stå kvar i kommunens tomtkö eller 
lämna den. Den som väljer att stå kvar i tomtkön kommer att få underlag för 
betalning av anmälnings- och årsavgiften. För den som väljer att fortsätta vara kvar 
i tomtkön kommer kötiden att räknas totalt, inklusive tid fram till det datum att 
tomtkön förnyas enligt de nya riktlinjerna. Det innebär att ingen som har stått i 
tomtkön kommer att förlora upparbetad kötid.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-11-25 

Riktlinjer för tomtkö 2019 

Regler för kommunens tomtkö avseende åretruntboende 1978-04-27 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

Akten 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Riktlinjer för tomtkö 2019 

Förvaltningens förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna Riktlinjer för tomtkö 2019 
under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver de tidigare riktlinjerna 
antagna av kommunfullmäktige 1978-04-27, § 46. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphäva 
riktlinjer för tomtanvisning fastställda av kommunfullmäktige 1978-04-27, § 46. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
komplettera 2020 års taxor och avgifter avseende Anmälnings- och årsavgift enligt 
Riktlinjer för tomtkö 2019.  

Ärendebeskrivning 

Kommunens första dokumenterade och idag kända riktlinjer för tomtanvisning är 
från 1978. Det avsåg regler för kommunens tomtkö för åretruntboende och 
fastställdes av kommunfullmäktige 1978-04-27. 

Efter att det i några år inte fanns någon större aktivitet kring tomtköanvisning och 
verksamheten i princip var nedlagd återupptogs kösystemet kring 2017 men några 
nya riktlinjer togs inte fram då. Sedan den nya uppstarten 2017 har riktlinjerna 
från 1978 tillämpats endast i utvalda delar. Viss oklarhet råder för närvarande 
kring huruvida dem gamla reglerna från 1978 ska tillämpas fullt ut idag. Reglerna 
är inaktuella i vissa delar och dessutom gammalmodiga, till exempel genom att 
det hänvisas till kommunens dåvarande organisation, e-postadress fanns inte som 
kommunikationsverktyg och det hänvisades till pappersblanketter samt att endast 
villkoren kring hur reglerna förhåller sig till äkta makar anges, sambo nämns inte.  

Förvaltningen föreslår därför att riktlinjer för tomtkö i modern utformning 
fastställs och att dessa revideras vid behov. Behovet kan uppstå av olika 
anledningar, ändrad lagstiftning eller trender i samhället. 

Av kommunfullmäktige 2019-11-11 antagna taxor och avgifter för 2020 innehåller 
ingen uppgift om anmälnings- och årsavgift för tomtkön. Inte heller årsavgiften 
från reglerna 1978 är med i 2020 års antagna taxor och avgifter. Därför behöver 
samhällsbyggnadsnämnden föreslå till kommunfullmäktige att snarast möjligt 
komplettera 2020 års taxor och avgifter med tomtköavgiften.  

För att skapa ordning och reda i fortsatt hantering av tomtkön är förvaltningens 
förslag att riktlinjerna börjar tillämpas från och med 2020-01-01 eller så snart 
kommunfullmäktige har tagit beslut om anmälnings- och årsavgiften. Till dess att 
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det är klart hanteras tomtkön så som det har gjorts sedan 2017, dvs av 
förvaltningen, med tolkning av 1978 års regler. 

När samhällsbyggnadsnämndens och kommunfullmäktiges beslut har vunnit laga 
kraft kommer förvaltningen att informera de som står i tomtkön idag. De kommer 
att ges möjlighet att ta ställning till att fortsätta stå kvar i kommunens tomtkö eller 
lämna den. Den som väljer att stå kvar i tomtkön kommer att få underlag för 
betalning av anmälnings- och årsavgiften. För den som väljer att fortsätta vara kvar 
i tomtkön kommer kötiden att räknas totalt, inklusive tid fram till det datum att 
tomtkön förnyas enligt de nya riktlinjerna. Det innebär att ingen som har stått i 
tomtkön kommer att förlora upparbetad kötid. 

  

Beslutsunderlag 

 Denna tjänsteskrivelse 2019-11-25 

Riktlinjer för tomtkö 2019 

Regler för kommunens tomtkö avseende åretruntboende 1978-04-27  

 

 

Samhällsbyggnadschef 
Bita Almasian 

Susanne Johansson 
Förvaltningsadministratör 

Beslutet ska skickas till 
Staben, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Plan- och bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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Riktlinjer för tomtkö 

För kommunala småhustomter gäller följande: 

 
Registrering och anmälan 
För att erhålla en tomt krävs det att du är registrerad i kommunens tomtkö. För att kunna bli 
registrerad i tomtkön behöver du ha fyllt 18 år. Registrering i tomtkön får endast göras om du själv 
avser att bebo tilldelad tomt. 
 
Vid registrering erläggs 300 kronor i registreringsavgift som är tillika årsavgift för innevarande 
kalenderår. Vid varje årsskifte, senast 31 januari erläggs en årsavgift på 300 kronor om sökande vill 
kvarstå i tomtkön. Faktura för årsavgiften skickas ut från kommunen under kvartal 4 varje år till den 
postadress till sökande som har angetts i anmälan. Sökande måste skriftligen anmäla adressändring 
till kommunen. Den som inte erlagt årsavgiften senast 31 januari avregistreras ur kön. Erlagd årsavgift 
återbetalas inte. 

 
Registreringen är personlig och kan inte överlåtas. Registrering sker digitalt via www.kinda.se/Bygga, 
bo och miljö/Bostäder och offentliga lokaler/Tomt- och småhuskö. Som sökande måste du uppge en 
aktuell e-postadress samt anmäla ändring av adress. Om e-postadress inte är aktuell och kommunen 
inte kunnat nå den sökande med information eller erbjudande avregistreras denne ur tomtkön efter 
tre månader. Kommunens kontakter med sökande sker genom av sökande angiven e-postadress.  
 
Anmälan ska ske via webbformulär på hemsidan där område där tomt söks ska skrivas i 
prioriteringsordning. 
 
Äkta makar eller sambo får endast göra en anmälan. Som medsökande kan äkta maka/make eller 
sambo anges. Vid äktenskapsskillnad eller då sammanboendet upphör kan endast en part (sökande) 
tillgodoräkna sig kötiden. Om parterna önskar annan ordning ska sökande lämna in skriftligt intyg om 
överlåtelse av plats i kö till medsökande.  
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Förtur 
Samhällsbyggnadsnämnden kan, om synnerliga skäl föreligger, bevilja förtur i tomtkön. Den som 
ansöker om förtur ska vara registrerad i tomtkön och ha erlagt tomtköavgift. Ansökan om förtur ska 
vara skriftlig och behoven ska styrkas av intyg från t.ex. sjukvård, habilitering eller motsvarande. Vid 
prövning ska hänsyn tas till det planerade boendets anpassning till sökandens, eller någon i 
sökandens hushåll, behov och övriga omständigheter som kan vara av vikt. Möjlighet att söka förtur 
gäller oavsett vilken kommun sökande är mantalsskriven i. 

 

Fördelning av tomter 
Fördelning av tomter sker i turordning efter datum på betalningsdag av anmälningsavgiften/ 
årsavgiften. Anmälan är personlig och en plats i kön kan endast överlåtas till medsökande, inte till 
barn mm. 

 

Torget i Kisa 

 
I mån av tillgång på tomter läggs dessa ut på kommunens hemsida, förfrågan om intresse för specifik 
tomt skickas även ut till personer i tomtkön som angett just det området som prioriterat. Anvisad 
tomt kan reserveras i högst 2 månader. 

 

Vy över Björkfors 
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Försäljning 
Tomt försäljs med överlåtelseförbud som är generellt, det vill säga gäller även mot överlåtelse inom 
familjen och innebär att köparen ej inom två år från tillträdesdagen utan medgivande från Kinda 
kommun får överlåta fastigheten. Medgivande om försäljning söks hos kommunen med åberopande 
av de skäl som finns för försäljning. Vid försäljning i strid mot detta förbud äger kommunen utfå ett 
vite motsvarande tomtpriset enligt köpekontrakt upprättat mellan kommunen och köparen. 

 
Förvärv anses ha skett när köpeavtal upprättats och när köpeskillingen erlagts utfärdas ett köpebrev 
som ger tillträde till tomten. 

 
Åtgärder för bebyggelse av tomten ska vidtas inom två år efter förvärvet. 
 
 

 
Vy över Rimforsa 

 
Sökande som tidigare förvärvat en tomt för småhusbebyggelse tilldelas inte ny tomt igen förrän 
tidigast 2 år efter att den tidigare tomten förvärvades. 

 

Avregistrering 
Avregistrering ur tomtkön sker på skriftlig begäran från sökande, när tilldelad tomt är accepterad, om 
sökande har blivit tilldelad tomt två gånger och tackat nej samt om köp ej blivit fullföljt. 
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REGLER  FOR KINDA  KOMMUNS  TQMT[.«Q'

AVSEENDE  ÅRETRUNTBOENDE

Fastatällda  av kommunFullmäktige  78.04.27  F3 46 att  ti!lämpas  från  1978.06.01.

Ansökan  om registrering  m.m.

@1

Den som  önskar  bli anvisad  småhustomt  genom  förmedling  av Kinda  kom-

mun, skall  vara  registrerad  i någon  av kommunens  tomtköer.

Tomtkölista  finns  för  närvarande  i Kisa,  Rimforsa,  Horn,  Hycklinge  ocli

Björkfors.

Ansökan  om registrering  skall  vara  skriftlig  och den skall inges  till I<om-

munens  tekniska  avdelning  på blankett,  som kontoret  tillhandal'iåller.

Vid ansökan  om registrering  är sökanden  skylöig  att lämna uppgifter  i en-

lighet  med av tekniska  avdelningen  utfärdade  anvisningar.  Sökanöe,  som ej

lömnar  sådana  uppgifter,  äger  ej rätt  att bli registrerad  i tamtkön.

Villkor  för registrering

o'  o2m-
För registrering  uttages  en avgift  av 4-Q1G): -  kronor  som även  innefattar

årsavgift  för anmälningsåret.  Registreringen  blir ej  giltig  förrän  avgifte:'i

kommit kommunen tillhanda. Inbetald registreringsavgift återbetalas !'!. shd /om1J4g
@5

Registrering  i tomtkön  är personlig  och kan ej överlåtas.

@6

Endast  sökande  som fyllt  18 år och själv  avser  att bebo uppfört  småhus

äger rätt  att registrera  sig i tomtkön.

@7

Beträffande  dispositionsrätt  för byggföretag,  om att på tilldelad  tomt  upp-

föra och försäJa småhus  beslutas  av kommunstyrelsen  i varje  särskilt  fall.

@8

Akta  makar  får inge endast  en anmälan.  I händelse  av äktenskapets  b:pp-

lösning  genom  äktenskapsskillnad  får endast  endera  parten  tillgodoi-äkna

sig katid.  Därest  makBrna  ej kan enas,  skall  företrädesrätten  dem emellari

bedömas  efter  de grunder,  som stadgas  i "Lag  15 maj 1959 med särskiida

bestämmelser  om makars  gemensamma  bostad".

Bestämmelserna  i denna  paragraf  avser  även  dem, som sammanbor  under

äktenskapsliknande  förhållanden.

@9

Sökande  som tidigare  förvärvat  en för småhusbebyggelse  avsedd  fastig-

het av kommunen  äger  ej rätt att registrera  sig i tomtkön  förrän  tidigast

5 år efter  det  att fastigheten  förvärvades.



@ 10

Sedan  ansökan  inkommit  till  tekniska  avdelningen  och  sökanden  betalat  re-

gistreringsavgiften,  erhåller  sökanden  bevis  om  registrering  med uppgift

om registreringsnummer  samt  information  om kammande  bostadsområden-

Andring  och  förnyelse  av registrering
i 11

Adress-  och namnändring  skall  omgående  anmälas  till  kommunens  tekniska

avdelning.  Postverkets  adressändringskort  bör  om  möjigt  användas.  Vid

anmälan  skall  uppgift  lämnas  om registreringsnummer.

@ 12

Tekniska  avdelningen  åligger  att årligen  under  'första  kvartalet  tillskriva

samtliga  i tomtkön  registrerade  personer  med  förfrågan  om de fortfarande

önskar  kvarstå.

Förnyelse  av anmälan  blir  gällande  först  sedan  årsavgifterr#-'kronor
inbetalats  på särskilt  inbetalningskort.

Inbetald avgift återbetalas-ej.ui'(/ fiH-f%
Person som ej besvarar sådan förfrågan4triom 1 månad, avregisteras ur
köri om särskilda skäl ei föreligger.

Kötid

@ 13

Sökazden  erhåller  2 erbjudanden  om tomt.  Om  sökanden  utan  särskilda.skäl

avböjt  samtliga  erbjudanden  avföres  vederbörande  ur tomtkön.

Av;"egistrering

@ 14a
Avregistrering  ur tomtkön  sker

dels  om  sökanden  underlåter  att förnya  sin  anmälan  enligt  bestämmel-

serna  i fi 12,

dels  om oriktiga  uppgifter  av betydelse  för  registreringen  lämnas,

dels  när sökanden  förvärvar  tomt  av kommunen,

dels  om  adressändring  ej anmälts  så att post  återkommer  som  obeställ-
bar,

dels  när 2 erbjudanden  erhållits  och avböjts.

Detta  skall  gälla  om ej särskilda  skäl  föreligger.

Nyregistrering

5 15

Sökande,  som avregistrerats  ur tomtkön  äger  rätt  att på de villkor,  som

ovan  angivits,  på nytt  registrera  sig i kön.  Tidigare  kötid  får  därvid  ej till-

godoräknas.

Turordning

g 16

Sökande  anvisas  tomt  i den ordning  som  sökanden  registrerats  i tomtkön.

Anvisning  utan  iakttagande  av turordning  kan ske  i form  av förtur,  om

sociala,  medicinska,  näringspolitiska  eller  andra  särskilda  skäl  föreligger.

Beslutas  i varje  särskiit  fall av kommunstyre)sen.
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