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Föreningen Sveriges Sändareamatörer
Box 45
191 21 SOLLENTUNA

Vår referens: 20-7279,

Tillsyn av Föreningen Sveriges
Sändareamatörers hantering av delegerade
uppgifter

Saken
Tillsyn av Föreningen Sveriges Sändareamatörers (SSA) hantering av delegerade uppgifter

Post- och telestyrelsens avgörande
Post- och telestyrelsen (PTS) avskriver ärendet från vidare handläggning.

Bakgrund
Den 22 mars 2017 fattade PTS beslut om överlämnande av uppgift att anordna
kunskapsprov, utfärda bevis för användning av amatörradiosändare och tilldela
anropssignaler till SSA. (dnr: 17-2758 delegationsbeslutet)
Våren 2020, påbörjade PTS en tillsyn av hur SSA sköter de delegerade uppgifterna. Den 12
juni 2020 underrättade PTS SSA om att det fanns skäl att misstänka att SSA utfärdade
amatörradiocertifikat utan att kompetenskraven för användning av amatörradiosändare var
uppfyllda i enlighet med 3 kap. 12 c lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, och att
det fanns skäl att misstänka att SSA inte kvalitetssäkrar provförrättningar enligt krav ställda
i delegationsbeslutet
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PTS beredde SSA tillfälle att senast den 24 augusti 2020 yttra sig över underrättelsen samt
ange vilka åtgärder som SSA skulle komma att vidta med anledning av underrättelsen.
SSA inkom med yttrande den 25 augusti 2020, i denna har SSA informerat om att SSA
förtydligat instruktionen om hur prov ska poängsättas, vilket har dokumenterats i
handboken för provförrättare och kommunicerats individuellt till samtliga provförrättare.
Åtgärden har haft önskad effekt; varken i SSA:s interna kontroll eller i PTS tillsyn har det
efter åtgärdens införande kunnat hitta några exempel på felaktigheter av det slag som
tidigare förekom. En central kontroll har införts, där samtliga förrättade prov
kontrollsummeras av SSA kansli innan certifikat utfärdas. Även denna åtgärd har haft
önskad effekt. Vid den centrala kontrollen har ett mindre antal felsummerade prov
upptäckts och korrigerats, vilket också har rapporterats till PTS. Med ett manuellt förfarande
finns dock ingen absolut garanti för att inte något enda felsummerat prov slinker igenom.
SSA har även föreslagit att ett system för provförrättning online införs. Så länge som
rättning och poängberäkning utförs manuellt, kan misstag vid bedömningen aldrig helt
elimineras. Ett onlinesystem med automatisk rättning och poängberäkning är enligt SSA:s
bedömning den enda rimliga möjligheten att kunna nå bättre resultat.
Sådana fel som hittas vid efterkontroll återkopplas fortlöpande till provförrättarna. SSA har
inte för avsikt att vidta några ytterligare åtgärder med anledning av underrättelsen.
PTS bedömning
Mot bakgrund av vad som har framkommit i detta tillsynsärende och de åtgärder som SSA
har vidtagit och kommer att vidta har PTS fått besked om det som efterfrågades i
underrättelsen och ser därför inte något behov av att gå vidare i tillsynsärendet. Ärendet
avskrivs därför från vidare handläggning

Beslutet har fattats av tf. enhetschef Fredrik Johanson. I ärendets slutliga handläggning har
även Lotta Smiderstedt deltagit.
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