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Sveriges säkerhetspolitiska läge har förändrats. 
Regeringen har därför beslutat att den svenska 
totalförsvarsförmågan ska återupptas. Som ett 
led i denna utveckling kommer PTS att genom-
föra övningen Telö 17 med inriktning på utveck-
ling och uppbyggnad av det civila försvaret 
inom totalförsvaret. 

Elektronisk kommunikation får allt större betydelse för 
alla slags verksamheter i samhället och det starka be-
roendet gör att förväntningarna på att denna alltid ska 
fungera ökar. PTS är enligt krisberedskapsförordningen 
utpekad som sektorsmyndighet med särskilt ansvar för 
krisberedskap. Ett av PTS verktyg för att stärka sektorns 
krisberedskapsförmåga är att arbeta med utbildning 
och övning i krishantering. Telö 17 ingår i en serie av 
övningar för sektorn elektronisk kommunikation som 
PTS genomför i enlighet med myndighetens utbild-
nings- och övningsstrategi för åren 2017–2021.

Sektorns förmåga ska öka
Telö17 ska öka förmågan hos sektorn elektronisk kom-
munikation att stödja Försvarsmakten och det civila 
samhället vid höjd beredskap. Övningen ska:

• öka kunskapen hos sektorn elektronisk kommuni-
kation om uppdraget utifrån den politiska inrikt-
ningen för försvaret 2016–2020, och om de legala 
förutsättningarna för utveckling av totalförsvaret. 

• skapa förutsättningar för effektivare samverkan 
mellan sektorerna elektronisk kommunikation och 
elsektorn, inklusive energi och transport, genom att 
öka kunskap, skapa nya nätverk, utveckla befintliga 
strukturer som Nationella telesamverkansgruppen 
(NTSG), elsamverkansportalen SUSIE samt andra 
samverkansområden.

Övningen Telö 17 ska stärka det svenska  
totalförsvaret

• öka kunskapen och förmågan hos sektorn elek-
tronisk kommunikation att bidra till att höja den 
samlade operativa förmågan i totalförsvaret genom 
att identifiera möjliga robusthetsåtgärder, behov av 
funktionalitet och föreskrifter.

I övningen deltar företagsledningar, krisledningar och 
kommunikatörer från de stora operatörerna inom sek-
torn elektronisk kommunikation, Nationella telesam-
verkansgruppen (NTSG) och PTS. 

Övningen genomförs av PTS med stöd av Försvarshög-
skolan.

Både utbildningar och övning
Telö 17 består av två delar – utbildningar och övning.

1. Under vintern/våren 2017 genomförs en serie 
utbildningar för företagsledningar, krisledningar 
och kommunikatörer. Utbildningarna genomförs på 
Försvarshögskolan.

2. Vecka 46 (14-16 november) genomförs en övning.

För mer information
Om du har några frågor om övningen är du välkom-
men att kontakta projektledare Christina Hedlund på 
christina.hedlund@pts.se eller 08-678 56 67.
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