
 
 
 
 

Förebyggandegruppen Fyrbodal 
Minnesanteckningar 2018-02-06 

 

 

Plats Räddningstjänsten i Strömstad  

Tid: 09:00-14:30 

 

Närvarande 

Jimmy Göransson, (Tanum)  

Jonas Ericson, (Åmål) 

Niclas Henriksson, (Bengtsfors) 

Per Sandström, (Dals Ed) 

Tony Åsberg, (Sotenäs) 

Hans Blohm, Orust) 

Christer Nilsson, (Strömstad) 

 

Återbud 

Mats Johansson, (Mitt Bohuslän)  

Benny Gustavsson, (NÄRF) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dagens möte 

Återkommande punkter för dagensmöte  

1. Öppnande av mötet 

2. Föregående minnesanteckning från 2017-12-18 (Bengtsfors) 

3. Uppdrag från räddningschefsgrupp Fyrbodal 

4.  Tillståndshantering 

5. Aktuellt tillsynsärende LSO/LBE 

6. Bygg och planprocessen 

7. Utbildning intern och externt med focus på samverkan.  

8.  Olycksundersökning 

9. Projekt och förslag, avrapportering 

 

 

 



 
 
 
 

Övriga punkter för dagens möte.  

10. Individanpassat brandskydd (mötets tema)  

11. Handlingsplan, Risk och sårbarhet 

12.  Rapport från förebygganderådet 

13.  Punkter till räddningschefsmöte Fyrbodal 7 feb -18  

  

Sammanfattning  

1. Vi startade med kaffe och smörgås.  

2. Det fanns inget att tillägga från föregående möte.  

3. Inget uppdrag fanns från räddningschefsgruppen.  

4. Det diskuterades gällande tillstånd egensotning. Beslutades att vi ska ta fram ett 

underlag för en kunskapstest som ska skickas in i samband med ansökan för 

egensotning. Hans Blohm tar fram underlag till nästa möte.  

5. Det fanns två tillsynsärenden som diskuterades. 

a) Föreläggande gällande saknad av vidarekopplat automatiskt brandlarm enligt 

SBF 110:8. (Vk4) Hotell. 

b) Föreläggande om brist i brandcellsindelning mellan plan 1 och 2. på ett boende 

för ensamkommande barn (Vk3B).  

Bägge föreläggande kommer att följas av förebyggandegruppen. 

6.  Nästkommande möte kommer en av författarna till Räddningstjänstens roll i lov 

och byggprocessen att närvara. Alla deltagare ska ha läst handboken innan mötet.  

Frågor som uppkommer i samband med läsningen ska skickas in till Jonas Ericson i 

Åmål. Fråga ställdes om vi kunde ha medarbetare med till nästa möte. Vi blev 

överens att medarbetare kan medverka på mötet. Om vi tar med medarbetare 

ska detta anmälas till Jonas Ericson. 

7. Samtliga närvarande redogjorde för hur extern och internutbildningar utförs.  

8. Det redovisades två olycksutredningar.  

a. Tanums kommun. Branden var anlagd.  

b. Strömstad. Pågående utredning av dödsbrand.  

9. Det fanns inga projekt för avrapportering. 

10. Samtliga kommuner redogjorde för hur långt arbetet med individanpassat 

brandskyddet fortskrider. Samtliga förutom två kommuner ligger i startgroparna.  

De två kommuner som inte startar 2018 kommer att starta 2019.  

11. Diskussion fördes om Handlingsprogram och risk och sårbarhetsanalys. I samtliga 

kommuner pågår arbete med att ta fram handlingsplaner.  

Tanum visade hur Strömstad och Tanum och Sotenäs arbetar med att ta fram ett 

gemensamt underlag.  



 
 
 
 

12. Vi fick rapport från förebygganderådet. Informationen vi fick var att det skulle 

skrivas en debattartikel gällande fyrverkerier.  

13. Följande information och frågor ska ges till Räddningschefs Fyrbodalmöte den 7 

februari -18 

a. Målbeskrivning för förebyggandegruppen 

b. Minnesanteckningar 

c. Hur förväntas förebyggandegruppen arbeta?  

14. Övriga sakfrågor som togs upp 

a. Lisstegar var är det ok att användas. Vi är överens att det gäller endast Vk3. 

b. Rak eller spiraltrappa på Vk5b. Vi kom inte till enhälligt beslut.  

15. Mötesavslutades. 

 

 

Vid Pennan  

Christer Nilsson  

 

 

 

 


