MÅLBESKRIVNING FÖR
FÖREBYGGANDEGRUPPEN
I FYRBODAL
2018

Bakgrund
Räddningscheferna i Fyrbodal har lämnat i uppdrag för förebyggandegruppen att konkritisera arbetet
samt lämna förslag på målbeskrivning för 2018 års arbete.

Uppdrag
Räddningscheferna vill att gruppen ska på eget initiativ, föreslå, handlägga och avrapportera
arbetsuppgifter samt lägga förslag till beslut för räddningschefsgruppen.
Mötesagenda samt förslag till verksamhetsplan ska föredras på årets första räddningschefsmöte i
Fyrbodal.
Arbete över längre tid ska bedrivas i projektform med väl identifierad mål, projektledare och
projektplan. Projektägare ska vara räddningschefsgruppen.

Målbeskrivning
Gruppens medlemmar ska vara personer som arbetar med förebyggandefrågor som sin huvudsakliga
arbetsuppgift. Räddningscheferna utser de personer som ska företräda den egna organisationen.
Förebyggandegruppen i Fyrbodal ska genom ett strukturerat och processinriktat arbetssätt sträva mot
en samsyn och ett likriktat arbetssätt vad gäller det preventiva arbetet mot olyckor i regionen.
Genom att använda gruppens olika kompetenser ska den enskilde medlemmen i gruppen ha en
möjlighet att diskutera och få stöd i frågor som rör den egna verksamheten.
För att utveckla verksamheten ska mindre samverkansprojekt processas fram under ledning av en
projektledare som också ansvarar för avrapportering för räddningschefsgruppen.
Gruppen ska träffas fyra gånger om året samt verksamhetsplaneringsmötet skall ingå i ett av dem.
De olika medlemskommunerna turas om att vara värd för mötena. Vid projektarbete kan mindre
arbetsgrupper träffas oftare och endast avrapportera vid någon av de fyra träffarna.

Verksamhetsplan
2018
6/2-18 Strömstad (Individanpassat brandskydd)
10/4-18 Åmål (Räddningstjänstens roll i Bygg-och Lovprocessen)
19/9-18 Tanum (Handläggningsprocess vid ärendehantering)
21/11-18 Dals-Ed (Verksamhetsplaneringsmöte)

Fasta mötestider kommer att vara 09.00 – 15.00. Kallelse och dagordning skickas via Outlook två
veckor innan möte, mötesvärd ansvarar.
Övergripande tema 2018:
Individanpassat brandskydd
Här jobbar varje kommun eller förbund med egen planläggning och kontakter med berörda
verksamheter i de egna kommunerna. Goda råd och tips delges under punkten projekt, förslag,
avrapportering.

Fördjupningsområde under 2018 kommer att vara:
1. 6/2-18 Strömstad (Individanpassat brandskydd)
2. 10/4-18 Åmål (Räddningstjänstens roll i Bygg-och Lovprocessen)
3. 19/9-18 Tanum (Handläggningsprocess vid ärendehantering)
4. 21/11-18 Dals Ed (Verksamhetsplaneringsmöte)

Lärande organisation:
Under punkterna Tillstånd, Tillsyn LSO och LBE, olycksutredning samt bygg-och planprocessen bör
varje kommun redovisa ett fall som kan diskuteras i gruppen. Genom att en djupare diskussion ska en
samsyn på handläggning av tillstånd, tillsyner och yttrande i byggprocessen eftersträvas.

Fasta punkter på dagordningen
1. Föregående protokoll, endast om det finns behov att lyfta någon frågeställning ytterligare.
2. Uppdrag från räddningschefsgruppen i Fyrbodal
3. Tillståndshantering
4. Tillsyn LSO och LBE
5. Bygg och planprocessen
6. Utbildning internt och externt med fokus på samverkan
7. Olycksundersökning
8. Projekt, förslag, avrapportering
9. Övrigt

