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Aktörer
Länsstyrelsen ska bidra till att stärka samhäl-
lets förmåga att hantera påfrestningar i fred
samt verka för att en robust och flexibel infra-
struktur utvecklas t.ex. avseende elförsörjning
och telekommunikation.
Länsstyrelsen bevakar totalförsvarets intressen.
Det civila försvaret samordnas av Krisbered-
skapsmyndigheten.
Kommunen har en central roll för en hållbar
utveckling 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
beredskapshänsyn tas i den fysiska planering-
en. En nära koppling mellan samhällsplanering
och beredskapsförberedelserna bör finnas.
Kommunen är högsta civila totalförsvarsmyn-
dighet på lokal nivå. Kommunen ska ha för-
måga att leda verksamheten vid såväl särskilda
händelser/svåra påfrestningar i fred som vid
höjd beredskap. Kommunen ansvarar också för
totalförsvarets civila funktioner som befolk-
ningsskydd, skyddsobjekt, försörjningspliktiga
företag, IT-säkerhet, räddningstjänst och tek-
niska system.
För bedömning av risker och dess konsekven-
ser upprättar kommunen olika riskanalyser -
kommunal riskanalys och kommunalteknisk
riskanalys. I dessa analyser finns beskrivet vil-
ka risker som föreligger och vilka konsekven-
ser ett tillbud kan föra med sig samt vad som
behöver åtgärdas för att minska konsekvenser-
na.

Risk och säkerhet
Risker och skyddszoner behandlas i avsnitt
14.1 Miljö- och riskfaktorer. Räddningstjäns-
tens insatstider inom tätorten är mindre än 10
minuter. Detta redovisas utförligare i den
kommuntäckande översiktsplanen.

Totalförsvarets civila anläggningar
På kartan redovisas endast det fysiska person-
skyddet, d.v.s. de skyddsrum som finns i tätor-
ten. Totalt finns 7 658 skyddsrumsplatser.
Skyddsrummen byggdes under den tid då orten
ansågs vara särskilt utsatt som militärt mål,
bl.a. på grund av järnvägstransporter. Nya
skyddsrum byggs inte längre i Tibro. De be-
fintliga objekten ska ändå underhållas. Bygg-

och miljönämnden besiktigar, på uppdrag av
staten, befintliga skyddsrum så att de uppfyller
gällande regler.
I områden med brist på skyddsrum ska man
under höjd beredskap anordna skyddade ut-
rymmen. Lämpliga byggnader ska ha pekats ut
i förväg.
De boende i Tibro tillhör olika hemskyddsom-
råden. Inom varje område finns en förutbe-
stämd samlingsplats där de boende vid krig
och kris ska kunna få information. Dessa anges
på kartan.

Totalförsvarets militära anläggningar
Militära anläggningar är hemliga.

Mål
Samhällets struktur ska vara robust och uthål-
lig d.v.s. föga sårbart vid på frestningar.
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 fortfarande aktuella men behöver aktuali-
seras. En aktualisering ska genomföras.
Inventering av lokaler som kan användas som
skyddade utrymmen ska genomföras.

Litteratur och källor
 Information om hemskyddsområden,

skyddsrum och skyddade utrymmen finns
på kommunkontoret och Länsstyrelsen.
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