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SSAs remissyttrande med svar från PTS 

Yttrande avseende Post- och telestyrelsens förslag till förnyat 
delegationsbeslut, DNR 20-13869. 
 
SSA har tagit del av PTS förslag angående nytt beslut om överlämnande av 
uppgift att anordna kunskapsprov för amatörradiocertifikat och tilldelning av 
anropssignaler med mera. 
 
Enligt förslaget föreskrivs mycket detaljerade anvisningar, bland annat gällande 
användningsområdet för så kallade tillfälliga anropssignaler som SSA får tilldela 
(Bilaga C, 1.4 och 2.2). Här uppstår gränsdragningsproblem och såvitt SSA 
förstår finns varken i internationella regelverk eller i svensk lag eller förordning 
något som motiverar en mer specifik reglering av användningsområdet utöver just 
”amatörradio”.  
Vidare kan SSA inte ges mandat att utöva någon tillsyn över hur dessa 
anropssignaler används.  
För att minska den administrativa bördan föreslår SSA att begränsningen för 
tillfälliga anropssignaler till ändamål som ”tävling” och ”evenemang” slopas. 
Vi föreslår även att tillfälliga anropssignaler kan få tilldelas för upp till 3 år i taget.  
 
Svar från PTS: Bilaga C anger anvisningar för tilldelning av anropssignaler samt 
förtydliganden och exempel på tilldelningar av anropssignaler som ska tjäna till att 
underlätta tilldelningen av korrekta anropssignaler för olika ändamål. Detta för att 
undvika tolkningsproblem och oklarheter. PTS har efter dialog med SSA reviderat 
instruktionen i bilaga C. PTS bedömer att mer än ett år inte är lämpligt för en 
tillfällig anropssignal. 
 
Enligt förslaget ska SSA även fortsättningsvis föra register över anropssignaler 
som tilldelats av SSA och av FRO samt hålla information om de anropssignaler 
som SSA tilldelat uppdaterad i registret. 
Fullgörandet av de uppgifter som överlämnas till SSA är förenat med kostnader 
som inte rimligtvis kan subventioneras av SSA:s medlemmar. PTS beslut bör 
utformas så att SSA inte förhindras att ta ut skäliga avgifter för att täcka dessa 
kostnader. 
Svar från PTS: Det här beslutet reglerar inte SSA:s möjlighet att ta betalt i 
samband med fullgörande av de delegerade uppgifterna.  
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SSA noterar även att ingen ansvarig tycks vara utpekad för tilldelning och 
registerhållning av anropssignaler för amatörradio inom Försvarsmakten, alltså 
sådana anropssignaler i SL-serien som inte tilldelas av FRO. 
 
PTS föreslår en förändrad ansvarsfördelning beträffande personuppgiftsansvarig 
och personuppgiftsbiträde.  
 
Det är av stort allmänintresse att envar kan kontrollera om en anropssignal är 
legitim och vem denna anropssignal tilldelats. För detta ändamål är SSA:s 
register över tilldelade anropssignaler sökbart på föreningens webbplats på ett 
sätt som SSA har bedömt är förenligt med dataskyddsförordningen och 
yttrandefrihetsgrundlagen. Vad som föreskrivs i ett nytt delegationsbeslut bör 
utformas så att denna möjlighet inte inskränks. 
 
SSA bedömer att anropssignaler som kan knytas till fysiska personer utgör 
personuppgifter. Den i Bilaga D föreslagna avidentifierade rapporteringen till PTS 
kan därför komma att utelämna såväl namn på fysiska personer som 
anropssignaler knutna till fysiska personer. 
 
Svar från PTS: Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen inom ramen 
för delegationsbeslutet regleras inte av beslutet. PTS kommer att ingå ett 
personuppgiftsbiträdesavtal med SSA och då klarlägga vilka lagliga grunder som 
nu gäller.  
 
 


