Utbildningar och övningar
Post- och telestyrelsen (PTS) har inom ramen
för sitt robusthetsarbete en strategi för
utbildningar och övningar för sektorn
elektronisk kommunikation. Den bygger på en
helhetssyn där såväl individ- och företagsnivå
som övergripande sektornivå ingår.
Syftet med utbildningar och övningar inom
sektorn för elektronisk kommunikation är att
öka förmågan att hantera större kriser och
extraordinära händelser, så att konsekvenserna
för hela samhället minimeras.
Målgruppen för dessa aktiviteter är individer och
organisationer som är centrala för Sveriges
kritiska infrastruktur inom elektronisk
kommunikation.

Övningar
Sektor- och sektoröverskridande övningar

På sektornivå är ambitionen att vartannat år genomföra
en större krisledningsövning, Telö, med fokus på
samverkan, såväl inom som utanför sektorn. Telö 13
kommer att genomföras i november 2013.
På sektorsövergripande nivå har sektorn för avsikt att
delta i externa övningar, såsom inom el-sektorn och de
samverkansövningar (SAMÖ) som MSB anordnar.
Ambitionen är att organisationerna inom sektorn även
ska övas enskilt, dels för att utveckla egen förmåga och
dels som förberedelse för sektorgemensamma övningar.

PTS roll och ansvar

Utbildningar
Individuell krisutbildning i fyrasteg

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper
inom krishantering och medvetandegöra deltagarna om
möjligheter och begränsningar vid kriser. Kursen är
uppdelad i fyra steg om vardera två dagar.

En av PTS uppgifter är att arbeta för robusta
elektroniska kommunikationer. För detta har PTS
finansiella medel för att stärka förmågan inom sektorn.
De åtgärder som genomförs med hjälp av dessa medel är
enbart sådana som inte kommer till stånd utifrån
kommersiella grunder eller övriga reglerande krav på
operatörer, men där det finns ett samhällsbehov av
förmåga att kunna hantera en extraordinär situation.

Företagsinriktad utbildning och övning

Utbildningar och övningar på företagsnivå syftar till att
ge företag kunskap och erfarenhet för att kunna hantera
kriser och allvarliga störningar så effektivt som möjligt.
Innehåll och utformning anpassas till företagets
förutsättningar utifrån ett grundmoment och olika
fördjupningsmoment.
Sektor- och sektoröverskridande utbildningar

Utbildningar på sektor- och sektoröverskridande nivå
syftar till att förbättra samverkan och öka förståelsen
mellan sektorns aktörer. Under 2013 arrangeras bland
annat en serie regionala el-teleseminarier av PTS och
Svenska Kraftnät.
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