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Överlämnande av uppgift att anordna kunskapsprov i fråga om användning av
amatörradiosändare, utfärda bevis om godkända avlagda prov och att tilldela anropssignaler
Föreningen Sveriges Sändareamatörer, SSA, har tagit del av den remiss i ärendet som publicerats
2016-11-02 och lämnar följande kommentarer:
1. ALLMÄNT
Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA) har under många år förrättat kunskapsprov och
utfärdat certifikat för amatörradio samt tilldelat anropssignaler för amatörradio. Dessa
arbetsuppgifter är av Post- och telestyrelsen (PTS) sedan 2012 formellt delegerade till SSA
(Dnr: 11-10921).

SSA är en rikstäckande ideell förening, vars verksamhet till största delen bygger på frivilliga
insatser. Därigenom kan SSA ombesörja de delegerade arbetsuppgifterna på ett
kostnadseffektivt sätt.
Den tillsyn som PTS utövar över de delegerade arbetsuppgifterna ska säkerställa en
rättssäker verksamhet. SSA har efter anmärkningar från PTS infört ett antal åtgärder för att
säkra kvalitén i provförrättning och tilldelning av anropssignaler. Dessa åtgärder har av PTS
godtagits och ansetts som tillräckliga. De åtgärder som vidtagits av SSA har inneburit en
betydande ökning av föreningens administrativa arbetsbörda.
För att de delegerade arbetsuppgifterna även fortsättningsvis ska kunna bedrivas på ett
kostnadseffektivt sätt, är det viktigt att den administrativa arbetsbördan inte väsentligen ökas
ytterligare. Alla arbetsuppgifter som PTS ålägger SSA utöver de delegerade
arbetsuppgifterna, måste vara väl motiverade och proportionerliga i förhållande till nyttan.
SSA finner att de åtgärder som vidtagits med anledning av PTS tillsyn (Dnr 15-4100) har
varit väl motiverade och proportionerliga.
2. PROVFÖRRÄTTNING OCH CERTIFIERING
PTS begär att beredas tillfälle att genomföra kontroller av avlagda prov. En sådan
kontroll ska göras innan provresultatet meddelas provtagaren. SSA ska meddela PTS när
prov avlagts.

SSA finner inte denna åtgärd väl motiverad och inte heller den ytterligare administrativa
arbetsbördan proportionerlig i förhållande till den eventuella nyttan. PTS har redan
tidigare godkänt de åtgärder som vidtagits enligt ovan nämnda tillsynsärende. Inga
förhållanden har ändrats sedan dessa åtgärder infördes, och därmed torde inga ytterligare
kontrollåtgärder krävas.
SSA föreslår i stället att PTS ges tillfälle att före en provförrättning, vid behov, utse en
medarbetare som deltar i provförrättningen som bisittare. Denne bisittaren ges möjlighet att

kontrollera rättade prov på plats innan resultatet meddelas deltagarna.
3. TILLDELNING AV ANROPSSIGNAL
PTS föreslår i bilaga C ett komplicerat regelverk för utformning, tilldelning och användning
av anropssignaler, vilket omgärdas med en omfattande uppsättning administrativa
rutiner för kontroll och uppföljning av att detta regelverk efterlevs. SSA anser inte att det
föreslagna regelverket är motiverat, då det saknas lagstöd för att PTS i detalj ska reglera
användningen för vissa anropssignaler. Lagen inskränker sig till att reglera att
anropssignalerna ska användas för amatörradioverksamhet.

SSA föreslår ett enklare och tydligare regelverk enligt bilaga 1.
4. DOKUMENTATION OCH ARKIVERING
Bilaga D
Förväntas SSA försöka uppdatera tilldelade anropssignaler före 2012 för icke
medlemmar?
5. ÅRSRAPPORT
Bilaga E
2.2
Krav på provförrättare vad gäller planerat antal prov är inte möjligt att fastställa eftersom
ingen i förväg vet hur många provtagare som kommer att anmäla sig i en viss region.

5. och 6.
Antal aktiva anropssignaler kan ej anges. Hur definieras aktiv? Avses gällande?
7
Se Bilaga D ovan.
6. SAMMANFATTNING
SSA kan inte acceptera delegationen i dess föreslagna form. Våra invändningar är
kända sedan tidigare. Det förslag vi givit angående provförrättning on-line för att
ytterligare höja kvalitetsnivån har ej beaktats. Våra förslag att tävlingssignaler ska få
användas även vid DX-trafik har ej beaktats. Det orealistiska kravet om kontroll av
loggar kvarstår.

SSA är intresserat av att fortsätta ansvara för delegerade uppgifter men enligt förslag
ovan vad gäller provförrättning och tilldelning av anropssignaler.

Med vänlig hälsning
Sollentuna 2016-11-10
Föreningen Sveriges Sändareamatörer
Anders Larsson
Ordförande

Bilaga 1.
Tilldelning av anropssignaler
Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA) ansvarar för att tilldelningen av anropssignaler sker i
enlighet med dessa anvisningar. Anropssignaler får endast tilldelas ur de serier som Post- och
telestyrelsen (PTS) anvisat.
SSA får tilldela anropssignaler för amatörradio ur serierna (prefixen) SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG,
SH, SI, SJ, SK, SM, 7S samt 8S. SSA får inte tilldela anropssignaler ur serien SL.
Alla tilldelade anropssignaler ska vara konstruerade i enlighet med Artikel 19 i Internationella
Teleunionens Radioreglemente (ITU RR).
I enlighet med ITU RR Artikel 19 ska en tilldelad anropssignal bestå av ett prefix enligt ovan, en
siffra (0 - 9) samt ett suffix bestående av ett till fyra tecken (0 - 9, A - Z), där det sista tecknet inte
får vara en siffra.
SSA får utarbeta egna regler för utformning av anropssignaler, så länge dessa ryms inom PTS
anvisningar.
Registerhållning
SSA ska föra en förteckning över utdelade anropssignaler. En kopia av denna förteckning,
inkluderande tidigare utdelade anropssignaler, ska på begäran överföras till PTS på lämpligt sätt.
Personliga anropssignaler
Personlig anropssignal ska tilldelas fysisk person som genom avläggande av godkänt kunskapsprov
erhållit svenskt amatörradiocertifikat. Anropssignalen ska anges på amatörradiocertifikatet samt
noteras i av SSA förd förteckning över tilldelade anropssignaler.
Personlig anropssignal får efter ansökan även tilldelas fysisk person som innehar utländskt
amatörradiocertifikat enligt HAREC, och som vistas i landet sammanhängande i minst tre månader.
Anropssignal tilldelad på grundval av utländskt HAREC noteras i av SSA förd förteckning över
tilldelade anropssignaler. Bevis om tilldelad anropssignal utfärdas.
Personliga anropssignaler (även kallade grundsignaler) ska tilldelas ur serien SA och ha ett suffix
bestående av tre bokstäver (A - Z).
Suffixet för personliga anropssignaler ska vara unikt, så att flera personer inte kan tilldelas samma
suffix efter olika siffror. (Om anropssignalen SA1XXX tilldelats, kan inte också anropssignalen
SA2XXX tilldelas någon annan.)
Fysisk person som innehar svenskt amatörradiocertifikat utfärdat enligt äldre regelverk, kan efter
ansökan tilldelas anropssignal som vederbörande tidigare innehaft. Detta under förutsättning att
anropssignalen inte är tilldelad annan användare, och att den varit vakant i minst två år, om den
varit tilldelad annan användare. Sådan anropssignal noteras i av SSA förd förteckning över
tilldelade anropssignaler.

Anropssignaler för juridiska personer
Juridisk person kan efter ansökan tilldelas anropssignaler (även kallade grundsignaler) ur serien SK
med ett suffix bestående av två bokstäver (A - Z).
Suffixet ska vara unikt, så att flera användare inte kan tilldelas samma suffix efter olika siffror. (Om
anropssignalen SK1XX tilldelats, kan inte också anropssignalen SK2XX tilldelas någon annan.)
Med juridisk person avses här en amatörradioförening eller annan organisation, exempelvis skola,
som bedriver amatörradioverksamhet.
En amatörradioförening är en ideell förening med stadgar och vald styrelse, som bedriver
amatörradioverksamhet.
Anropssignal tilldelad juridisk person noteras i av SSA förd förteckning över tilldelade
anropssignaler. Bevis om tilldelad anropssignal utfärdas.
Juridiska personer ska ha en utpekad fysisk person som är ansvarig för amatörradioverksamheten.
Denna person ska inneha svenskt amatörradiocertifikat.
Om en juridisk person inte längre uppfyller kraven enligt ovan, ska anropssignalen återlämnas och
markeras som vakant i av SSA förd förteckning över tilldelade anropssignaler. Sådan anropssignal,
som varit vakant i minst två år, kan tilldelas annan användare.
Extra anropssignaler
Utöver den personliga anropssignalen kan fysisk person med svenskt amatörradiocertifikat efter
ansökan tilldelas extra anropssignal ur serierna (prefixen) SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ,
SM, 7S samt 8S. Extra anropssignaler till fysiska personer får inte tilldelas ur serierna SK eller SL.
Extra anropssignaler ska ha ett suffix bestående av ett till fyra tecken (0 -9, A-Z), där det sista
tecknet inte får vara en siffra. I serierna SA och SM får endast tilldelas extra anropssignaler med
suffix bestående av en (1) bokstav.
Juridisk person kan efter ansökan tilldelas extra anropssignal ur serierna (prefixen) SA, SB, SC, SD,
SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, 7S samt 8S. Extra anropssignaler till juridiska personer får inte tilldelas
ur serierna SM eller SL. Extra anropssignaler ska ha ett suffix bestående av ett till fyra tecken (0 - 9,
A - Z), där det sista tecknet inte får vara en siffra.
Fysiska personer och juridiska personer kan tilldelas upp till fyra extra anropssignaler.
Extra anropssignal tilldelas med en giltighetstid om upp till fem år. Efter giltighetstidens utgång,
kan tilldelningen förlängas med upp till fem år i taget. Extra anropssignal, som varit vakant i två år,
kan tilldelas annan användare.
Extra anropssignal noteras i av SSA förd förteckning över tilldelade anropssignaler. Bevis om
tilldelad anropssignal utfärdas.

Specialanropssignaler

Specialanropssignaler är enligt ITU RR Artikel 19 anropssignaler med ett suffix längre än fyra
tecken. Sådana anropssignaler får endast tilldelas efter särskilt medgivande från PTS.
Avgifter
SSA äger rätt att ta ut skälig avgift för tilldelning av anropssignaler. Avgiften ska vara densamma
för alla sökande.
Överklagande
SSA beslut om tilldelning av anropssignal kan av sökande överklagas till PTS.

