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Bilaga B: PTS anvisningar om provförrättning och 

utfärdande av amatörradiocertifikat 
  

SSA är ansvarig för provförrättare inom den egna organisationen och att 
amatörradiocertifikat endast tilldelas efter godkänt avlagt prov.  

Provförrättare 

Nya provförrättare får utses av SSA enligt en av SSA beslutad process.   

När nya provförrättare utses ska följande egenskaper tillmätas särskild vikt:  

 inneha ett eget amatörradiocertifikat och en egen anropssignal, 

 ha tillräcklig kompetens (såväl teknisk som pedagogisk), 

 vara väl insatt i gällande regelverk, 

 ha varit aktiv inom amatörradio de senaste åren, och 

 om personen inte är väl känd bör rekommendation från en lokalklubb eller annan väl-
renommerad person finnas. 

SSA är ansvarig för de egna provförrättarna vad gäller att definiera krav på antal genomförda 

prov per år, dess resultat och tiden sedan senaste förrättade prov. 

SSA är ansvarig för vidareutbildning och för att göra regelbundna avstämningar med sina prov-

förrättare. 

Vid klagomål eller andra frågeställningar runt provförrättare ska dessa åtgärdas inom SSA. 

En provförrättare som inte uppfyller de av SSA uppställda kraven kan fråntas behörigheten att 

förrätta prov genom beslut av SSA. 

Anordnande av prov 

SSA ska på begäran från provförrättarna ta ut prov från PTS provfrågebank och distribuera dessa 

till de aktuella provförrättarna. Efter genomfört prov ska proven rättas och sedan återsändas till 

SSA för utfärdande av amatörradiocertifikat och arkivering.  

Utfärdande av amatörradiocertifikat 

Amatörradiocertifikat och anropssignal ur SA-serien (personlig anropssignal) ska tilldelas till 

person efter att han/hon avlagt ett godkänt prov. Anropssignaler ska anges på 

amatörradiocertifikatet. Den mall som ska användas för amatörradiocertifikatet finns i Bilaga A. 

För mer information om tilldelning av anropssignal se PTS anvisningar om tilldelning av 

anropssignaler för amatörradio (Bilaga C).  

På begäran ska PTS beredas tillfälle att genomföra kontroller av avlagda prov innan bevis om 

godkänt avlagt prov utfärdas, i enlighet med punkten 2(b) i delegationsbeslutet. Efter sådan 

begäran, meddelar SSA när de aktuella proven finns tillgängliga för kontroll och tillsammans med 

SSA bestäms tidpunkt för när kontrollen kan genomföras. Under tiden PTS kontroll pågår får 

amatörradiocertifikat inte utfärdas. 
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Efter genomförd kontroll ska PTS meddela SSA om utfallet av prövningen. Om PTS då anser att 

ett prov inte ska godkännas får amatörradiocertifikat inte utfärdas. 

I amatörradiocertifikatet ska det tydligt framgå att SSA har utfärdat amatörradiocertifikatet på 

uppdrag av PTS, enligt detta beslut med dnr 17-2758. Det ska även framgå att utbildning och 

certifiering är i linje med vad som stadgas i gällande lagstiftning (se särskilt relevanta delar i 

gällande version av PTS föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare).1 

SSA får inte tilldela nya personliga anropssignaler ur serien SM. För person som sedan tidigare 

innehar en personlig anropssignal i SM-serien får SSA dock skriva ut ett amatörradiocertifikat på 

den nya blanketten om det tidigare amatörradiocertifikatet förkommit eller för att få 

anropssignalen angiven på amatörradiocertifikatet istället för på radiotillståndet. 

                                                           
1 Vid tidpunkten för beslutet gällde PTS föreskrifter (PTSFS 2015:4) om undantag från tillståndsplikt för vissa 
radiosändare. 


