
UNDERRÄTTELSE 1(4)

Datum Vår referens Aktbilaga
2020-06-12  20-7279  

Avdelningen för resursförvaltning
Lotta Smiderstedt
08-678 55 00
lotta.smiderstedt@pts.se 

Föreningen Sveriges Sändareamatörer
Box 45
191 21 SOLLENTUNA

 

Post- och telestyrelsen

Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00
Box 5398 Valhallavägen 117 A Telefax: 08-678 55 05
102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se

Underrättelse om misstanke om brister i 
process för rättning av prov hos Föreningen 
Sveriges Sändareamatörer (SSA) 

Saken
Underrättelse enligt 7 kap. 4 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 
(LEK); fråga om misstanke att SSA inte har säkerställt att processerna för 
rättning av prov för amatörradiocertifikat skett på lämpligt vis.
_____________________

Post- och telestyrelsens underrättelse
SSA underrättas om Post- och telestyrelsens (PTS) misstanke att SSA riskerar 
att utfärda amatörradiocertifikat utan att kompetenskraven för användning av 
amatörradiosändare är uppfyllda i enlighet med 3 kap. 12 c § LEK. Det finns 
skäl att misstänka att SSA inte kvalitetssäkrar provförrättningar enligt krav 
ställda i beslut Överlämnande av uppgift att anordna kunskapsprov och att tilldela 
anropssignaler (dnr: 17-2758, delegationsbeslutet) 

PTS bereder SSA tillfälle att senast den 24 augusti 2020 yttra sig över denna
underrättelse. I yttrandet bör SSA ange vilka åtgärder som SSA kommer att
vidta med anledning av PTS underrättelse. 

Bakgrund
I PTS beslut 17-2758 om ”Överlämnande av uppgift att anordna kunskapsprov 
i fråga om användning av amatörradiosändare, utfärda bevis om godkända 
avlagda prov och att tilldela anropssignaler” ingår ett antal åtaganden som SSA 
har att följa. 

För att säkerställa att SSA:s hantering av de delegerade uppgifterna följer de 
krav som PTS ställer, har PTS för perioden 2020-02-10 – 2020-03-10  
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genomfört tillsyn som omfattar provförrättning, tilldelning av anropssignaler 
samt utfärdande av certifikat. 

Provförrättning
I delegationsbeslutet framgår av bilaga D att inlämnade prov överförs till PTS 
minst kvartalsvis eller oftare. PTS har kontrollerat 74 av de 141 prov som SSA 
har skickat in under 2019 och början på 2020.

Av de kontrollerade proven var 69 % av proven utan anmärkning och 31 % av 
proven uppvisade brister i rättningen av varierande karaktär.

Provförrättare har i flera fall gjort fel bedömning av svar på provfrågor trots att 
rättningen bör ha utförts med stöd av facit framtaget av PTS. Provförrättare har 
dessutom återkommande summerat poängen till en felaktig totalsumma.

Den dokumentation som SSA har skickat in visar därför att SSA:s hantering av 
provförrättningen påvisar brister. PTS kan konstatera att SSA saknar den 
förväntade kvalitetskontroll som kravställs i delegationsbeslutet.

Anropssignaler
Anropssignaler får endast tilldelas ur de serier som PTS delegerat i 
delegationsbeslutet. SSA är ansvarigt för att tilldelningen av anropssignaler sker 
i enlighet med dessa anvisningar. SSA ska föra ett register över signaler som 
SSA och FRO tilldelar. Uppgifter om utdelade anropssignaler (permanenta och 
tillfälliga) ska överföras till PTS på lämpligt sätt i enlighet med Bilaga D.

Vid granskning har PTS inte funnit något att anmärka på gällande tilldelning av 
anropssignaler.

Tidigare tillsyn
I avskrivningsbeslutet från tidigare tillsyn (dnr 17-9315) har SSA i sitt yttrande, 
till följd av anmärkningar från PTS, informerat om att ett flertal åtgärder ska 
vidtas för att komma tillrätta med de då identifierade problemen. 

Bland annat har SSA förtydligat hur rättning av prov ska gå till i en uppdaterad 
version av ”SSA Handbok för provförrättare” och att de själva kommer att 
intensifiera den centrala stickprovskontrollen av prov, som också uppgavs 
flyttas till före certifiering istället för i efterhand. 

Mot bakgrund av vad som då framkom fann PTS skäl att inte vidta några 
ytterligare åtgärder och ärendet avskrevs därför från vidare handläggning. Trots 
SSA:s tidigare yttrande om att de har sett över sina rutiner så visar denna tillsyn 
att det fortfarande finns brister i hanteringen av delegationen.
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Skäl
Tillämpliga bestämmelser
Av 3 kap. 12 c § LEK följer att regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer får överlämna till fysiska eller juridiska personer att anordna prov 
och utfärda bevis om att föreskrivna kompetenskrav för användning av 
amatörradiosändare är uppfyllda samt att tilldela anropssignaler för sådan 
användning. Vidare framgår det att ett beslut om överlämnande enligt första 
stycket får återkallas, om anordnaren eller utfärdaren anordnar prov, utfärdar 
bevis eller tilldelar anropssignaler i strid med gällande föreskrifter eller på annat 
sätt visar sig olämplig att fullgöra uppgiften.

I 3 kap. 14 § PTS föreskrifter (PTSFS 2015:4 senast ändrade genom 2017:1) om 
undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare anges aktuella 
villkor för amatörradio.

I 7 kap. 4 § LEK anges att om PTS finner skäl att misstänka att den som 
bedriver verksamhet enligt denna lag inte efterlever lagen eller de beslut om 
skyldigheter eller villkor eller de föreskrifter som har meddelats med stöd av 
lagen, inte efterlever en genomförandeåtgärd som avses i 1 § andra stycket eller 
inte använder en radiosändare i den utsträckning som villkoren medger, ska 
myndigheten underrätta den som bedriver verksamheten om detta förhållande 
och ge denne möjlighet att yttra sig inom skälig tid.

PTS skyldighetsbeslut
Av delegationsbeslutet framgår att PTS överlämnar rätt till Föreningen Sveriges 
Sändareamatörer (SSA) (802003-3612) att anordna prov och utfärda bevis om 
att uppställda kompetenskrav för användning av amatörradiosändare är 
uppfyllda samt att tilldela anropssignaler.

PTS bedömning
PTS bedömning, grundad på de granskade dokumenten, är att SSA fortsatt inte 
vidtagit tillräckliga åtgärder för att minimera risken för att certifikat utfärdats på 
felaktiga grunder i enlighet med 3 kap. 12 c § LEK, eftersom provförrättningen 
utförs utan den kvalitetskontroll som kravställs i beslut Överlämnande av uppgift att 
anordna kunskapsprov och att tilldela anropssignaler.

 SSA ska beredas tillfälle att yttra sig 
PTS finner sammanfattningsvis att myndigheten enligt 7 kap. 4 § LEK ska 
underrätta SSA om att myndigheten misstänker att SSA bryter mot lagens krav 
på att radioamatören ska besitta viss kunskapsnivå eftersom SSA:s hantering av 
provförrättningen uppvisar brister.
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SSA ges tillfälle att senast den 24 augusti 2020 yttra sig över denna 
underrättelse.

När tiden för att inkomma med yttrande har löpt ut kan PTS med stöd av 7 
kap. 5 § LEK komma att meddela de förelägganden som behövs för att SSA 
ska vidta nödvändiga åtgärder för rättelse. Eventuella förelägganden kan 
komma att förenas med vite. Om SSA inte alls hörs av kan PTS ändå komma 
att fatta beslut på det underlag som står till myndighetens förfogande.

Ett beslut om underrättelse enligt 7 kap. 4 § LEK får enligt 8 kap. 21 § samma 
lag inte överklagas.

Underrättelsen har beslutats av enhetschef Magnus Leijel I ärendets slutliga 
handläggning har även Lotta Smiderstedt deltagit. 
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