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Ersättare underrättas 
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Inledning 

1 Val av justerare   

2 Upprop   

3 Fastställande av dagordning   

Staben 

4 Förvaltningschefen informerar   

5 Information om åtgärdsvalsstudie (ÅVS) 
för bro till Orust 

  

6 Information om policys och riktlinjer för 
samhällsbyggnadsnämnden 

  

7 Plan för intern kontroll 2022 2021/120  

8 Ekonomiska månadsrapporter per 
september och oktober 2021 

2021/46  

9 Yttrande till kommunrevisionen över 
granskning av beslutsuppföljning i 
Tjörns kommun 

2021/109  

VA-avdelningen 

10 Information om projektet Internet of 
Things - smarta vattenmätare 

  



 

11 Information om pågående 
investeringsprojekt 

  

Miljöavdelningen 

12 Ansökan om strandskyddsdispens för 
bodar, brygga, bryggdäck, landgång, 
parkering och väg i Kårevik 

  

Planavdelningen - Planärenden 

13 Ansökan om planbesked för detaljplan 
för Rönnäng 1:14 

2021/80  

14 Startbesked och godkännande av 
starthandling för detaljplan för Aröd 
1:241 och Rönnäng 1:510 

2020/186  
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Återremitterat ärende: Ansökan om 
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om förhandsbesked för nybyggnad av 
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Återremitterat ärende: Ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 

  

20 , Tjörns kommun - Ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 

  



 

21 , Tjörns kommun - 
Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus 

  

22 , Tjörns kommun - 
Återremitterat ärende: Ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 

  

Byggavdelningen - Tillståndsfrågor 

23 , Tjörns kommun - Ansökan 
om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus samt installation av 
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24 , Tjörns kommun - 
Återremitterat ärende: Ansökan om 
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26 , Tjörns kommun - 
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27 , Tjörns kommun - 
Återremitterat ärende: Ansökan om 
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28 , Tjörns kommun - 
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tillfällig tillbyggnad 

  

29 , Tjörns kommun - 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
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Avslutning 

30 Anmälan av delegationsbeslut 2021/3  

31 Meddelanden 2021/2  

 

Välkomna! 

Lars Carlsson (M) 
ordförande

Annie Frid 
nämndsekreterare 

 




