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Aktörer
Länsstyrelsen ska bidra till att stärka samhällets
förmåga att hantera påfrestningar i fred samt
verka för att en robust och flexibel infrastruktur
utvecklas t.ex. avseende elförsörjning och tele-
kommunikation.
Länsstyrelsen bevakar totalförsvarets intressen.
Det civila försvaret samordnas av Krisbered-
skapsmyndigheten.
Kommunen har en central roll för en hållbar ut-
veckling och robust fysisk miljö som klarar både
beredskap, krig och kris. Det gäller både  som
myndighet och producent av service till sina
medborgare. Kommunen ansvarar för att bered-
skapshänsyn tas i den fysiska planeringen. En
nära koppling mellan samhällsplanering och be-
redskapsförberedelserna bör finnas.
Kommunen är högsta civila totalförsvarsmyn-
dighet på lokal nivå. Kommunen ska ha förmåga
att leda verksamheten vid såväl särskilda hän-
delser/svåra påfrestningar i fred som vid höjd
beredskap. Kommunen ansvarar också för to-
talförsvarets civila funktioner som befolknings-
skydd, skyddsobjekt, försörjningspliktiga fö-
retag, IT-säkerhet, räddningstjänst och tekniska
system.
För bedömning av risker och dess konsekvenser
upprättar kommunen riskanalyser - kommunal
riskanalys och kommunalteknisk riskanalys. I
analyserna finns beskrivet vilka risker som före-
ligger och vilka konsekvenser ett tillbud kan få
samt vad som behöver åtgärdas för att minska
konsekvenserna.

Risk och säkerhet
Risker och skyddszoner behandlas i avsnitt 14
Miljö- och riskfaktorer. Räddningstjänstens in-
satstider inom Fagersanna är mellan 10–20 mi-
nuter, vilket redovisas utförligare i den kom-
muntäckande översiktsplanen.

Totalförsvarets civila anläggningar
Fagersanna har aldrig varit skyddsrumsort (ort
där skyddsrum ska byggas). I områden som sak-
nar skyddsrum ska man under höjd beredskap
anordna skyddade utrymmen. Lämpliga bygg-
nader ska ha pekats ut i förväg.
De boende i Fagersanna tillhör samma hem-
skyddsområde. Ransbergs församlingshem är
samlingsplatsen där de boende vid krig och kris
ska kunna få information. Se kartan.

Totalförsvarets militära anläggningar
Riksintressen för Försvarsmaktens områden/ob-
jekt hävdas genom s.k. 12:4-förordnanden. Mi-
litära anläggningar är hemliga och redovisas ej.

Kommunal beredskap
Kommunens beredskap vid fredstida störning
finns redovisad i den kommunaltekniska risk-
analysen.
 Mobila reservkraftverk finns. Dessa täcker er-

forderligt behov av el i krissituationer. De mo-
bila verken bör ersättas med stationära.
 Om vattentäkten slås ut kan kommunen att

leda vatten från Rankåsverket till Fagersanna.
 Lagringskapacitet finns för avloppsvatten i ett

dygn i f.d. Fagersannas reningsverks bassänger.

Mål
Samhällets struktur ska vara robust och uthållig
d.v.s. föga sårbart vid på påfrestningar.
Mål för den kommunala beredskapen i Tibro
kommun redovisas i särskilt måldokument, se
nedan litteratur och källor.
Befolkningsskyddet (skyddsrum och skyddade
utrymmen) ska vara tillgodosett.
Områden, som har betydelse för försvaret ska så
långt möjligt skyddas.

Strategier
Den kommunaltekniska riskanalysen är i stora
delar aktuella men behöver och ska aktualiseras.
Inventering av lokaler som kan användas som
skyddade utrymmen ska genomföras.

Litteratur och källor
 Information om hemskyddsområden, skydds-

rum och skyddade utrymmen finns på kom-
munkontoret och Länsstyrelsen.

 Robusthet i den fysisk miljön. Överstyrelsen
för civil beredskap. Boverket.

 Kommunal riskanalys och Kommunalteknisk
riskanalys. Tibro kommun.

 Lagen om civilt försvar (1994: 1720)
 Bättre plats för arbete, Boverket 1995.
 Ett säkrare Västra Götaland, Lst. 1998.
 Vägledning inom områdena risk, säkerhet,

totalförsvar … Lst 2001:16
 Mål för den kommunala beredskapen i Tibro

kommun. KF 13 aug. 1996, § 169.
Se även avsnitt 14 Miljö och riskfaktorer
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