
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
  2023-01-25 

KALLELSE/DAGORDNING 
Ledamöter kallas 
Ersättare underrättas 

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder den 25 januari 
2023, kl. 10:30, Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn 

Information 
11:40 Information om en ansökan om bygglov för 

flerfamiljshus, representanter från Peab 
 

Inledning 

1 Val av justerare   

2 Upprop   

3 Fastställande av dagordning   

4 Informationspunkter 
- Information om en ansökan om 

bygglov för flerfamiljshus, Peab 
- Förvaltningschefens information 
- Utbildningstillfällen för nämnden 

under våren, Marie-Louise Bergqvist 
- Kommunalt insamlingsansvar av 

förpackningar, Lill Yngvesson  
- Satsningen Öka Återbruket, Lill 

Yngvesson 
[De två sista punkterna dras i samband 
med beslutspunkter för 
avfallsavdelningen] 

2023/8 
 

 

Staben 

5 Godkännande av 
samhällsbyggnadsnämndens 
detaljbudget och driftbudget för 2023 
samt investeringsbudget 2023 med plan 
för 2024-2027 

2022/178  



 

6 Svar på remiss om förslag på laddplan 
2023-2026 för Tjörns kommun 

2022/183  

Miljöavdelningen 

7 Antagande av Kontrollplan för Tjörns 
kommuns livsmedelskontroll 2023-2025 

  

8 Tillsynsplan och behovsutredning för 
miljö- och hälsoskydd 2023-2025 

  

VA-avdelningen 

9 Information med redovisning av 
pågående VA-projekt 

  

10 Slutredovisningar av årliga 
investeringsprojekt 

  

11 Svar på återremiss av motion från Benny 
Halldin (S) om ändring av VA-taxan 

2022/1  

Avfallsavdelningen 

12 Delegation till förvaltningschef att 
teckna avtal med Apoteksgruppen 
gällande hantering av hushållens 
läkemedelsavfall och kasserade kanyler 

2023/4  

13 Begäran om starttillstånd för 
reinvestering och utökad kapacitet för 
rollpack 

2023/5  

Byggavdelningen 

14 Tyfta , Tjörns kommun – Ansökan 
om bygglov för nybyggnad av tillfälligt 
boende/övernattningsmöjligheter, 
samlingslokal och kontor 

  

15 Kil , Tjörns kommun – Ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 

  



 

16 Valla-Hällene , Tjörns kommun – 
Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad/maskinhall 

  

17 Tubberöd , Tjörns kommun – 
Ansökan om bygglov för utvändig 
ändring; montering av solcellspaneler 
på tak 

  

18 Tubberöd , Tjörns kommun – 
Ansökan om rivningslov för rivning av 
del av balkong 

  

19 Tubberöd , Tjörns kommun – 
Ansökan om utdömande av vite 

  

20 Rönnäng , Tjörns kommun – Beslut 
om yttrande till Mark- och 
miljööverdomstolen 

  

21 Härön , Tjörns kommun – Ansökan 
om bygglov för fasadändring av sjöbod 

  

Valärenden 

22 Val av VA-utskott för mandatperioden 
2023-2026 

2022/177  

23 Val av ledamot och ersättare till Rådet 
för pensionärs- och 
funktionshinderfrågor 

2022/177  

För kännedom 

24 Beslutad tjänstgöringsordning under 
mandatperioden 2023-2026 

2022/177  

25 Meddelanden 2023/2  

26 Anmälan av delegationsbeslut 2023/7  

 



 

Välkomna! 

Bengt-Arne Andersson 
(M) 
Ordförande

Annie Frid 
Nämndsekreterare

 




