
 
 
 
 

Förebyggandegruppen Fyrbodal 
Minnesanteckningar 2017-12-18 

 

 

 Plats: Räddningstjänsten i Bengtsfors 
 
Närvarande:  
Mats Johansson (Mitt Bohuslän)  
Benny Gustavsson (NÄRF)  
Christer Nilsson (Strömstad)  
Hans Blohm (Orust) 
Jimmy Göransson (Tanum)  
Per Sandström (Dals-Ed)  
Niclas Henriksson (Bengtsfors)  
 
Återbud:  
Jonas Ericson (Åmål)  
Tony Åsberg (Sotenäs)  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 
 
Dagens möte/Dagordning:  

 Vi startar upp med kaffe och smörgås.  

 Inledning och genomgång av tidigare genomfört möte -  Niclas Henriksson 

       Hur skall Förebyggandegruppens konstellation se ut i förhållande till RäddsamVG, 
Förebygganderådet. 

       Justering av ”Målbeskrivning för förebyggandegruppen i Fyrbodal”  

       Gemensam lunch, 12.00-13.00, restaurang Rosellmagasinet (lunch bekostas enskilt) 

 Vilka fokusområden bör Förebyggandegruppen inrikta sig på under 2018. 

 Fastställande av sammankallande organisation samt möten för 2018. 

       Övrigt. 

 

 

 

 



 
 
 
 

Sammanfattning: 

Hur skall Förebyggandegruppens konstellation se ut i förhållande till RäddsamVG, 

Förebygganderådet? 

Samtliga närvarande räddningstjänster var av den uppfattningen att Förebyggandegruppen i 

Fyrbodal skall vara en självständig grupp med lokal förankring.  

Gruppen ska arbeta självständigt men samtidigt ha omvärldsbevakning för att utveckla sig och sitt 

arbetssätt. Förebyggandegruppen i Fyrbodal ska lyssna av det som händer och sker inom RäddsamVG 

och inte producera material i onödan som hanteras och bearbetas inom RäddsamVG.  

Förebyggandegruppen har skapats i uppdrag av räddningscheferna i Fyrbodal, samtliga 

minnesanteckningar ska överlämnas till uppdragsgivaren efter genomfört möte.  

Justering av ”Målbeskrivning för förebyggandegruppen i Fyrbodal”  

Under mötet så reviderades målbeskrivningen för 2018. Målbeskrivningen bifogas och sänds i sin 

helhet tillsammans med dessa minnesanteckningar.  

Målbeskrivningen för Förebyggandegruppen kommer att lyftas på räddningschefsmötet i Strömstad i 

januari 2018.  

Vilka fokusområden bör Förebyggandegruppen inrikta sig på under 2018? 

 De fokusområden/teman som är prioriterade under 2018 är följande:  

 

- Individanpassat brandskydd 

- Räddningstjänstens roll i Bygg-och Lovprocessen 

- Handläggningsprocess vid ärendehantering 

- Verksamhetsplaneringsmöte 

 

Dessa teman är fastställda inför 2018-års möten. Dock är det värt att nämna, förebyggandegruppen 

står för en aktiv omvärldsbevakning. Skulle det under året uppkomma situationer i samhället som gör 

att vi måste prioritera om så har vi alltid möjlighet till detta.  

Fastställande av sammankallande organisation samt möten för 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)  

 

Mötenstiderna för år 2018 är utskickade via Outlook, datum för dessa bestämdes på mötet 18/12-17.  

Dagordning ska skickas ut 14 dagar före mötet, mötesvärden ansvarar för detta. Frågeställningar och 

material att förbereda inför mötet ska bifogas i mailet. 

 

 



 
 
 
 
Övrigt: 

Det var ett möte fyllt av givande diskussioner samt intressanta frågeställningar. Samtliga närvarande 

organisationer var överens om att Förebyggandegruppen kommer att underlätta vårt eget arbete men 

även underlätta för tredje man.  

 

Avslutningsvis tackade vi för ett trevligt genomfört möte och önskade samtliga en God Jul och 

ett Gott Nytt År.  

 

På återseende , 

 

 

 

 

 

 


