Förebyggandegruppen Fyrbodal
via Skype
Minnesanteckningar 2020-11-24
Verksamhetsplaneringsmöte

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

1. Föregående protokoll lästes igenom.
- Lästes igenom
2. Uppdrag från räddningschefsgruppen i Fyrbodal
- Inget hört. Gärna förslag från denna grupp. Eller något från vår egen grupp.
3. Tillståndshantering
-Gruppen diskuterade kompletteraden gällande explosiva tillstånd. Så som titta på
belastningsregister.

4. Tillsyn LSO och LBE

-Här diskuterade gruppen tillsyn av kyrkor. Tankar om personantal och användning av
läktare.
-Vi pratade också om vi fångar upp nya verkasamheter.
-Benny nämnde att man inom närf jobbat fram en mall för ”Riskbedömning av
tillsynsverksamheter”. Denna skrift kom oss alla till del under mötet.
-Lite om, när begär man skriftlig redogörelse?
- Det pratades om hur vi jobbar mot campingar.
-Vi lyfte också detta med hot och våld. Här nämnde Benny att man jobbar med en
handlingsplan och utbildningsplan inom sin org.

5. Bygg och planprocessen
- Byggmax öppnar på Tanums köpcenter och det finns funderingar på hur brandskyddet blir
där.
-Nämndes lite om nya föreskrifter LSO
6. Utbildning internt och externt med fokus på samverkan
-Tanum kör utbildning för kommunanställda utomhus. Ed har utbildning i stora lokaker. Hos
övriga ligger utbildningarna nere. Närf tittar på nät-utbildning.
-Utbildningsgrupp? i fyrbodal nämndes också.
7. Olycksundersökning
- Jimmy berättade om brand i ett sommarhus, där elfel i värmepump var orsaken.
- Frågan ställdes om kriterierna för olycksundersökning. Här kan man skapa egna eller
använda sig av MSBs. Jimmy delgav Tanums egna kriterier.
9. Projekt, förslag, avrapportering, omvärldsbevakning
- Här kom fundering upp om båtupplägg i tomma fabrikslokaler. Kanske inte helt tydligt vad
som skall gälla. Detta med laddning?, jobba med sina båtar/bilar?. Jimmy skulle lyssna med
MSB vad som gäller.
10 Övrigt

- Här kom funderingar om låsning på särskoleboende.

Det bestämdes vilka orter vi skall besöka under 2021.
-Strömstad 16/2-21 ( Strömstad står tema)
-Närf 12/5-21 LBE
-Tanum 22/9-21 Båtförvaring
-Uddevalla 24/11-21 Verksamhetsplaneringsmöte

