
 
 
 
 

Förebyggandegruppen Fyrbodal 
via Skype 

Minnesanteckningar 2020-05-19 
 

 

Plats: Dals-Ed, Brandstation.  

Närvarande: Per Sandström, Niclas Henriksson, Niklas Fredriksson, Hans Blohm, André 

Vajking, Tony Åsberg, Benny Gustavsson, Karl-Magnus Strömberg, Mats Johansson, Jimmy 

Göransson 

 

Återbud: Christer Nilsson 

 

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

 

Dagens möte: Den ordinarie dagordningen som följer, dock fördjupning i tillfälligt boende 

m.m. enligt Målbeskrivning för förebyggandegruppen i Fyrbodal 2020 

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

- Tyvärr hade vi inte föregående protokoll tillgängligt. 

2. Uppdrag från räddningschefsgruppen i Fyrbodal- 

- Inga uppdrag från RCH gruppen, De vill att vi ska komma med egna förslag som ska 

prövas.  

3. Tillståndshantering. 

- Hans B: LBE tillstånd om bygglov ej finns? 

4. Tillsyn LSO och LBE. 

- Jimmy: Kan ev väggfasta stegar användas i mindre B&B , mindre Vandrarhem, vad 

rekommenderar gruppen? Följ allmänna rådet från MSB 2008:3, brandskydd i hotell, 

pensionat, vandrarhem och liknande anläggningar. 

- Tony: Tillsynar vi ställplatser? 

Tanum, Orust tillsynar. RMB inte ännu  hänvisar till de allmänna råd om brandskydd 

vid campingplatser.  



 
 
 
 

- Karl-Magnus: LBE ärende angående remiss från plan och byggavdelningen Trollhättan 

gällande avstånd till CN, kontrollerade med MSB.  

- Jimmy: Förvaring av handsprit. MSB har en bra anvisning hur man hanterar och 

förvarar. 

5. Bygg och planprocessen, Tillfälligt boende. 

- Tillfälligt boende gällande Covid -19. Olika former av vårdplatser om det blir brist på 

de boenden som finns. 

- Mats: Har uppdrag om detaljplaneprocessen. 

- Benny: Remiss förnyade byggregler RSG, Fyrbodal står bakom remissen. 

- Niclas H: Bengtsfors tolkning av tillfälligt boende, finns det någon form av service ex 

matlagning m.m så är tolkningen som B&B, Vandrarhem, Hotell m.m. 

- Tony: Stort tryck på tillfälligt boende i Sotenäs. 

6. Utbildning internt och externt med fokus på samverkan 

- Tvärstopp för de flesta räddningstjänster gällande utbildningar (BKA, HA, HLR).  

RMB har en webbaserad utbildning BKA på gång. 

7. Individanpassat brandskydd. 

- Jimmy: rapporterade från RVG gruppen Individanpassat brandskydd. 

8. Olycksundersökning. 

- Christer har uppdraget angående utbildning, hade planerat till möte i mars, men pga 

Corona är det skjutet på framtiden. 

9. Projekt, förslag, avrapportering, omvärldsbevakning. 

- Benny: Rapporterade från RVG. De flesta kommuner ger anstånd på betalning och 

förlängning på rättelse tid vid tillsyner. Likadant i Fyrbodal. 

Vid remissvar till MSB  samstämmighet från RVG att MSB är dåliga på att ge 

feedback/respons. 

Eventuell mall vid tillsyner från LPA. 

Niclas H: Utbildning via brandskyddsföreningen angående aerosoler och gaser. 

RVG: LBE utbildning i september, tillsynsstöd sprängämnen. 

10. Övrigt 

- Lite fall av Covid -19 inom våra räddningstjänster hittills. 



 
 
 
 
Nästa möte i Sotenäs den 22 september (planprocessen). 

 

Vid pennan Per. 


