Förebyggandegruppen Fyrbodal
via Skype
Minnesanteckningar 2020-09-22

Plats: Skype
Närvarande: Jimmy Göransson (Tanum), Tony Åsberg (Sotenäs), Niklas Fredriksson (Åmål),
Per Sandström (Dals-Ed), Fredrik Aronsson (Bengtsfors), Hans Blohm (Orust), Benny Gustavsson
(NÄRF)
Återbud:
Mats Johansson (Mitt Bohuslän)
Christer Nilsson (Strömstad)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dagens möte

1. Föregående protokoll lästes igenom.
- Lästes igenom.

2. Uppdrag från räddningschefsgruppen i Fyrbodal
- Inga uppdrag finns för tillfället. Räddningscheferna förordar att gruppen kommer med
förslag.
3. Tillståndshantering
- Gruppen diskuterade tillståndstider i förhållande till tider för kontrollbesiktningar av
cisterner.
- Inledningsvis kortare tillståndstider gällande explosiva varor bör övervägas.
4. Tillsyn LSO och LBE
- Gruppen diskuterade förvaring av handsprit främst med focus på omsorgsförvaltningarnas
verksamheter.

- Jimmy förtydligade regler gällande dieselcisterner i plast. Möjligen har Karl-Magnus egna
erfarenheter av såväl tillståndshantering och tillsyn av sådana cisterner. Om så är fallet tar
gärna gruppen del av den kunskapen/ informationen.
- Jimmy förtydligade Daedalos tankar med den digitala checklistan samt förtydligade det
arbete som är nedlagt på systemet i Tanum.
- Hans håller på att ta fram en lathund för tillsyn av………………….(kommer inte ihåg så hjälp
mig att fylla i)!
- Gruppen diskuterade även om, eller på vilket vis tillsyn kommer att ske efter den 1:e
oktober när besöksförbudet på äldreboende/ särskilda boenden upphävs.
5. Bygg och planprocessen
- Många detaljplaner på gång i Sotenäs. Antalet bygglovsansökningar om flerfamiljshus ökar.
- Jimmy pratade om brandstationsbygget samt att shoppingcentret skall kompletteras med
en bygghandel vilket kan skapa vissa bekymmer med körvägar inom byggnaden. Tanum
jobbar även med ett antal mindre detaljplaner. Utöver detta planeras en ”skjutbiograf” i Lur
- Hans pratade på förtätning av hus samt möjliga krav på brandvattenförsörjning (klena
ledningar). Tony tar med sig frågan om brandvattenförsörjning till RSG i samband med
frågan om ”planprocessen”.
6. Utbildning internt och externt med fokus på samverkan
- Närf har hittad en lämplig lokal för utbildningar och i övrigt gicks laget runt för en snabb
kartläggning av om- eller hur utbildningar genomförs.
- Heta Arbeten utbildningar ligger så gott som helt nere.
- Bengtsfors genomför HLR- utbildningar med kompressioner dock utan inblåsningar.
7. Olycksundersökning
- Jimmy genomfört 4 st undersökningar där troligen 2 st av bränderna har varit anlagda.
- Det planerade mötet i våras blev inställt.
9. Projekt, förslag, avrapportering, omvärldsbevakning
Individanpassat brandskydd:
- Jimmy redogjorde för gruppens arbete samt att Arbetsmiljöverket är uppvaktat då svar
uteblivit. Testhornet (skohornet) är svårt att sälja i coronatider.
- Tony Åsberg tar på sig att ta ny kontakt med RSG ang ”planprocessen”.

- Benny redogjorde för Räddsam VG:s beredningsgruppsarbete samt att Dals-Ed, Åmål och
Bengtsfors med fördel bör komma med förslag på representant från Dalsland till
beredningsgruppen
- Benny redogjorde även för tankar och introduktion av den ”nya interaktiva utbildningen
som är på gång.
10. Övrigt
Tony visade bildspel på den tilltänkta laxodlingen i Sotenäs.
Nästa möte är planerat till 24 november i Åmål (tema verksamhetsplanering).
Jimmys stora checklista för tillsyn bifogas anteckningarna.

