
  

Förebyggandegruppen Fyrbodal 
Minnesanteckningar 2019-02-26 

Plats Kungshamn  
 
Närvarande Mats Johansson, Benny Gustavsson, Tony Åsberg, Jimmy Göransson, 
Niclas Henriksson, Per Sandström, Jonas Ericsson,  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------- 
 
Dagens möte 

1. Verksamhetsplanering/Utvärdering av 2018 

Förslag till Verksamhetsplan för 2019 har antagits av räddningscheferna.  

2. Föregående protokoll, endast om det finns behov att lyfta någon frågeställning 
ytterligare. 

Föregående protokoll gicks igenom och inget nytt att tillföra. 

3. Uppdrag från räddningschefsgruppen, förebygganderådet 

Inga uppdrag från räddningschefsgruppen. 

Benny redogjorde för rådets arbete enligt följande: 

- Rådet ser inte behovet av en gemensam gasolkampanj i sommar. SÄRF har tagit 
fram en bra vägledning för gasolhantering. 

- Rådet kommer på nästa möte att diskutera vilka vägledningar som behövs och kan 
vara aktuella att ta fram. 

- Gemensam syn på farlig verksamhet. NÄRF har tagit fram upplägg för tillsyn av 
farlig verksamhet. 

- Rådet föreslår att det skapas en arbetsgrupp för olycksundersökning inom 
Räddsam VG. Frågan lyfts till beredningsgruppen. 



  

- Grupper för Individanpassat brandskydd och Kompetensutveckling är klart. 

4. Tillståndshantering 

Gruppen diskuterade hur begäran om allmänna handlingar skall hanteras. 

Någon kommun lämnade ut tillståndsbevisen utan att redovisa volymer och någon 
kommun såg hela tillståndet som en allmän handling. 

- Benny och Mats tar med sig frågan till Rådet hur begäran enligt ovan skall 
hanteras.  

Ny handbok på remiss till 15 mars. Vidare diskussioner förs på nästa möte då även 
Förebyggandekonferensen är genomförd. 

Mats berättade att det jobbas med en revidering av Preemraff:s tillstånd. MSB har 
även varit på Preemraff. 

5. Tillsyn LSO och LBE 

Jimmy förtydligade bakgrund och ärendegång gällande sotningsdom i Tanum. Jimmy 
förtydligar att man får hänvisa till annan lagstiftning. 

- Dokument i ärendet bifogas anteckningarna. 

Ed har antagit en taxa för avslag som skiljer sig markant från övriga taxor. 

Åmål problem med ett Vk 5 boende. 

Sprinklerkrav på LSS boende i Ed diskuterades.   

Bengtsfors meddelat nyttjandeförbud för boende i industriområde. 

Åmål meddelat föreläggande på nattklubb i K-märkt byggnad. 

Torreby hotell numera lägenheter- inget bygglov- tillsyn som hotell. 

(Föreläsning från MSB:s jurist planerades men blev aldrig av) 



  

6. Byggprocessen 

Inget att redovisa under denna punkt.  

7. Utbildning internt och externt med fokus på samvekan 

Bengtsfors har köpt in digital utbildningsystem från (Skyskol AB. 

- Gruppen tar gärna del av en förevisning av systemet på nästa möte. 

Arbetsgrupp för utbildning (extern och intern) i Fyrbodal diskuterades. 

- Fredrik i Bengtsfors kallar till möte. 

Med fördel laddas utbildningsmaterial hem från Brandskyddsföreningens hemsida. 

Det blir mer och mer komplicerat att genomföra Heta Arbeten utbildningar. 

8. Olycksundersökning 

Se, anteckning från förebygganderådet. 

Jimmy har påbörjat utredningen på Affärsvägen i Tanum. 

Jimmy påtalar vikten av att ta kort tidigt. 

9. Projekt, förslag, avrapportering 

Laget runt om hur arbetet med individanpassat brandskydd fortgår. 

Föreläsningen i Skövde gällande individanpassat brandskydd diskuterades. 

- Checklistor för individanpassat brandskydd (från Utkiken) bifogas dessa 
anteckningar. 

Tillfälligt boende diskuterades i stället för ”planprocessen” som verksamhetsplanen 
redovisar. Se även punkt 5. 

Preemraff står inför en stor ombyggnad vilket ställer krav på ett mycket stort antal 
tillfälliga boenden (i flera kommuner). 

10. Nätverk LBE inom Fyrbodal 



  

Nätverk LBE planerar nytt möte i augusti/ september. 

11. Övrigt 

Att göra: 

- Mats hör med RSG och Anna Sahlberg gällande Hot och våld mot 
tillsynsinspektörer och återkopplar vid nästa möte. 

- Benny och Mats tar med sig frågan till Förebygganderådet hur begäran om att få ta 
del av allmänna handlingar skall hanteras.  

-  Förevisning av digital utbildningsystem från (Skyskol AB) planeras till nästa möte 
på Orust. 

- Fredrik kallar till möte för start av Fyrbodalgrupp för intern och externutbildning. 

// Tony


