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Remissammanställning av PTS remiss av 
nytt amatörradiodelegationsbeslut 

1 Inledning 

Den 2 november 2016 remitterade PTS ett förslag till nytt beslut avseende 
överlämnande av uppgifter som rör amatörradio för att ge intressenter 
möjlighet att yttra sig över förslaget.  

PTS fick sammanlagt in sex yttranden under remisstiden. Svar inkom från var 
och en av de tre radioamatörföreningarna Föreningen Sveriges Sändare-
amatörer (SSA), Frivilliga Radioorganisationen (FRO) och Experimenterande 
Svenska Radioamatörer (ESR), som alla tidigare fått uppgifter delegerade till sig. 
I övrigt fick PTS in yttranden från ett antal privatpersoner, tillika radioamatörer. 
Remissvaren finns publicerade i sin helhet på PTS webbplats www.pts.se.  

 

2 PTS bedömning 

2.1 Inledande kommentarer 
Den 8 december 2011 beslutade PTS att överlämna (delegera) uppgift att 
anordna prov, utfärda bevis och tilldela anropssignaler för amatörradio till 
amatörradioföreningarna SSA, ESR och FRO. Besluten var giltiga till och med 
den 31 december 2016 varför PTS under sommaren 2016 påbörjade ett arbete 
med att se över den fortsatta hanteringen av amatörradiofrågorna och huruvida 
det föreligger något behov av förändring av de nuvarande delegationsbesluten. 

Bland annat med anledning av de remissvar som inkom under hösten bedömde 
PTS att myndigheten behövde ytterligare tid för översynen av 
amatörradiofrågorna. Därför beslutade PTS att SSA och FRO fick fortsätta att 
hantera uppgifterna som angavs i de tidigare besluten fram till och med den 31 
mars 2017.  
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PTS har utifrån sina erfarenheter från den tid som de nuvarande delegations-
besluten varit giltiga, sett över den fortsatta hanteringen av amatörradiofrågorna 
för att säkerställa att uppgifterna hanteras korrekt och lämpligt på kort och lång 
sikt. PTS utvärderade om de krav på hanteringen som myndigheten har vad 
gäller t.ex. legalitet, objektivitet och saklighet kunde uppfyllas. PTS har beslutat 
att uppgifterna även fortsättningsvis kan delegeras till FRO och SSA. PTS har 
gjort ett antal förändringar av delegationsbesluten för att bland annat säkerställa 
kvaliteten och kontinuiteten i hanteringen av uppgifterna.   

PTS välkomnar och tackar för de synpunkter och den information som 
inkommit. ESR och FRO är i stort positiva till förslagen. ESR ser att PTS gjort 
en konsekvent uppstramning som de tror leder till en mer effektiv 
kvalitetsstyrning, och att otydligheter och osäkerheter har minskat väsentligt.  

SSA uttryckte sitt intresse av att fortsätta ansvara för de delegerade uppgifterna, 
men kunde till en början inte acceptera delegationen i den form som PTS 
föreslog. SSA har efter dialog med PTS om vissa oklarheter och den fortsatta 
hanteringen av uppgifterna bekräftat att SSA vill få uppgifterna delegerade till 
sig så som de nu beslutas. Baserat på dialogen har PTS gjort ett antal ändringar 
och förtydliganden i delegationsbesluten.  

2.2 Svar på frågor om delegationsbeslutet 
I texten nedan redogör PTS för sina bemötanden av ett sammandrag av de sex 
remissvar som inkommit, samt synpunkter som inkommit under vintern från 
SSA. Förutom SSA har även FRO haft möjlighet att inkomma med ytterligare 
synpunkter under vintern.  
 
2.2.1 Bilaga A – Mall för amatörradiocertifikat 
ESR har framfört önskemål om att det i Bilaga A även borde framgå på andra 
språk att organisationen lyder under delegation från PTS. PTS har åtgärdat 
detta. PTS har även tagit bort uppgift om faxnummer i bilagan i enlighet med 
SSA:s önskemål och ersatt detta med e-postadress. 

2.2.2 SI- och SJ-serierna 
Sex radioamatörer har tillsammans skickat in ett remissvar där de önskar 
beskrivning av varför serierna SI respektive SJ togs bort från SSA:s delegation. 
De undrar även vad som händer med de som har signaler i dessa serier idag. 
Även SSA har haft invändningar mot att PTS minskat på antalet serier ur vilka 
tillfälliga anropssignaler får tilldelas, eftersom SSA anser att det är viktigt med 
ett stor urval av serier för att kunna tillgodose radioamatörers olika önskemål 
om anropssignaler. 

PTS har uppmärksammat ett behov av att i framtiden kunna använda en eller 
ett par serier för anropssignaler för andra ändamål, så som att t.ex. organisera 
amatörer för räddnings- och beredskapsuppdrag eller instegscertifikat. Såväl 
framtida behov som önskemål om utseende på kombinationer på 
anropssignaler är svåra att förutse och det är därför fördelaktigt att ha några 
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relativt lågt utnyttjade serier. Efter en avvägning mellan dessa behov har PTS 
valt att delvis hörsamma SSA:s önskemål. Av delegationsbeslutet framgår nu att 
SSA får fortsätta att tilldela tillfälliga anropssignaler ur SI-serien på samma sätt 
som tidigare men inte ur SJ-serien. Däremot får redan tilldelade anropssignaler 
ur SJ-serien förlängas. 

PTS erfor av remissvaren att det uppfattades som att SSA inte skulle få förlänga 
redan tidigare tilldelade tillfälliga anropssignaler i SJ-serien. Detta var inte 
avsikten. Med detta remissbemötande och förtydligande text i 
delegationsbeslutet önskar PTS klargöra att SSA kommer få möjlighet att 
förlänga redan tilldelade tillfälliga anropssignaler ur SJ-serien. Nytilldelning av 
tillfälliga anropssignaler får dock så som tidigare ske ur serien SI. 

2.2.3 Allmänna handlingar och offentlighetsprincipen 
Frågor har uppkommit i remissvaren avseende offentlighetsprincipens 
tillämpning vid aktuellt delegationsbeslut. PTS har utrett förhållandet till 
offentlighetsprincipen avseende de handlingar som upprättas, inkommer, eller 
förvaras inom ramen för de uppgifter som överlämnas till ett privaträttsligt 
subjekt enligt 3 kap. 12 c § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 
(LEK).  

Myndigheten bedömer att det subjekt myndigheten delegerar uppgifter till 
agerar självständigt i förhållande till myndigheten, utifrån vad som anges i 
delegationsbeslutet, och bedöms inte hantera några allmänna handlingar. 

PTS har i delegationsbesluten angett att SSA och FRO regelbundet ska 
inkomma med handlingar och uppgifter till myndigheten i enlighet med Bilaga 
B (FRO) respektive Bilaga D (SSA) till delegationsbesluten. 

2.2.4 Avgifter  
Vidare har ESR framhållit att frågorna om skäligheterna i avgifterna som SSA 
får ta ut inte finns belysta.  

PTS konstaterar att delegationsbesluten inte reglerar FRO:s eller SSA:s 
möjlighet att ta betalt i samband med fullgörande av de delegerade uppgifterna. 
PTS noterar emellertid att organisationerna är privaträttsliga subjekt och har 
enligt myndighetens bedömning möjlighet att ta skäligt betalt för de uppgifter 
de utför. 

2.2.5 Frågor om överklagande   
I remissvaren har frågor ställts om överklagbarheten av beslut som fattas inom 
ramen för de överlämnade uppgifterna. PTS noterar att det i förarbetena (prop. 
2010/11:115 sid. 64–65) avseende överklagande anges bl.a. följande:  

 
”Enligt 8 kap. 19 § LEK får en myndighets beslut enligt lagen eller enligt 
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. I den mån uppgiften att utfärda bevis har delegerats till ett 
privaträttsligt subjekt utgör detta subjekt inte en myndighet, även om uppgiften 
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avser myndighetsutövning. Beslut av sådana subjekt kan alltså inte överklagas 
med stöd av lagen. 
 
Kunskapsbevis utfärdas med anledning av att ett godkänt kunskapsprov har 
avlagts. Utfärdande av bevis får närmast ses som en expediering till följd av ett 
beslut att godkänna någon och innefattar i sig inte någon särskild prövning. Ett 
beslut om underkännande föranleder inte något särskilt beslut om att inte 
utfärda något kunskapsbevis. Ett beslut om att godkänna eller underkänna 
någon vid ett kunskapsprov är inte av sådant slag att det bör kunna 
domstolsprövas.” 
 

Ytterst är det dock domstol som avgör frågan i varje enskilt fall. 

2.2.6 Giltighetstiden för amatörradiocertifikat/tillstånd 
ESR har framhållit att PTS inte beaktat och inte heller motiverat varför ett 
svenskt amatörradiocertifikat får giltighetstid på livstid, trots att det är ett 
problem som uppmärksammats internationellt. 

I detta sammanhang vill PTS notera att i Sverige är användning av 
amatörradiosändare undantaget från tillståndsplikt. Det tilldelas därför inte 
heller några radiotillstånd för amatörradiosändare. Diskussionen inom WGFM, 
som det refereras till i remissvaret, gällde tillstånd (licenses) som saknar 
slutdatum och därför, vid resa till några länder, kan ställa till problem.  

PTS ser därför inte att något i delegationen påverkas av de diskussioner om 
tillstånd som förts i WGFM. 

2.2.7 Register över anropssignaler  
ESR har vidare framhållit att det bl.a. är oklart vilken kvalitet som den s.k. 
callbooken har, och har ställt fråga om det förväntas att databasägaren validerar 
informationen. FRO har också framfört önskemål om klargörande om vilka 
uppgifter FRO ska lämna till SSA för callbooken.  

PTS ställer i delegationsbeslutet endast krav på att FRO och SSA ska 
dokumentera och regelbundet överföra de handlingar och uppgifter som anges i 
Bilaga B (FRO) och Bilaga D (SSA), samt att FRO och SSA årligen, till PTS ska 
inkomma med uppgifter och rapport för föregående år (Årsrapportering) i 
enlighet med Bilaga C (FRO) respektive Bilaga E (SSA).  

I övrigt konstaterar PTS att delegationsbeslutet inte reglerar SSA:s callbook. I 
delegationsbesluten regleras att FRO och SSA ska föra uppdaterat register över 
utdelade anropssignaler. 

PTS gör vissa förtydliganden vad gäller FRO:s och SSA:s skyldighet att 
uppdatera informationen i registret över anropssignaler. Nytt i förhållande till 
tidigare version är att SSA regelbundet ska uppdatera registret över tilldelade 
anropssignaler. Uppdatering kan exempelvis ske genom verifiering av adress- 
och kontaktuppgifter, samt verifiering gentemot Statens personadressregister 
(SPAR).  
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Vidare ska FRO omgående meddela tilldelade signaler till SSA. Detta för att 
SSA ska kunna hålla sitt register över anropssignaler uppdaterat. Informationen 
ska omfatta anropssignal, innehavarens kontaktuppgifter och för förening i 
FRO vem som är stationsansvarig. Denna information ska SSA omgående 
registrera i sitt register över anropssignaler. 

2.3 Bilaga C – PTS anvisningar om tilldelning av 
anropssignaler för amatörradio 

2.3.1 Omfattning 
SSA har framfört kritik mot att PTS i Bilaga C föreslår 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 menar att det inte är motiverat, 
då det saknas lagstöd för att PTS i detalj reglera användningen för vissa 
anropssignaler. Lagen inskränker sig till att reglera att anropssignalerna ska 
användas för amatörradioverksamhet. SSA har även föreslagit ett enligt 
organisationens mening enklare och tydligare regelverk. 

PTS vill i detta sammanhang framhålla att stora delar av det som tidigare stod i 
delegationsbeslutet istället flyttats över till Bilaga C för att öka överskådligheten 
och läsbarheten av delegationsbeslutet i sin helhet.  

För att använda radiosändare behövs tillstånd enligt 3 kap. 1 § i LEK. Av 3 kap. 
4 § samma lag framgår att regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från tillståndsplikt. Sådana 
undantag från tillståndsplikt får förenas med bestämda tekniska krav samt i 
övrigt sådana villkor som anges i 3 kap. 11 § punkterna 1–7 och 9 samt 3 kap. 
11 a § punkterna 1, 2 och 4. 

Enligt 12 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation (FEK) får 
PTS meddela sådana föreskrifter om undantag från tillståndsplikt enligt 3 kap. 
1 § LEK som avses i 3 kap. 4 § samma lag. Detta har PTS gjort för amatörradi-
osändare genom PTS föreskrifter (PTSFS 2015:4) om undantag från tillstånds-
plikt för användning av vissa radiosändare (PTS Undantagsföreskrifter). I 3 kap. 
14 § PTS Undantagsföreskrifter föreskrivs det bl.a. att den som innehar 
amatörradiocertifikat ska ha en egen anropssignal. I Bilaga C föreskrivs det att 
alla tilldelade anropssignaler måste följa de krav och ska konstrueras i enlighet 
med artikel 19 i Internationella teleunionens radioreglemente. 

I övrigt har Bilaga C i stora delar endast förtydligats utifrån de erfarenheter som 
PTS haft under delegationsperioden. Texten innehåller ett antal 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. Texten togs dessutom fram på begäran från 
SSA i samband med PTS tillsynsärende med dnr 13-1695.  
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2.3.2 SM-signaler  
ESR har framfört kommentarer om SSA:s möjlighet att hantera SM-signaler.  

PTS har beslutat att SSA ska få tilldela en- och fyrställiga tillfälliga 
anropssignaler ur SM-serien. I övrigt vill PTS härmed tydliggöra att FRO och 
SSA endast har rätt att tilldela och återanvända signaler ur de serier som 
uttryckligen nämns i respektive delegationsbeslut. Andra signaler än de 
omnämnda får inte tilldelas eller användas. 

I enlighet med förslaget i remissvaret har det i beslutet förtydligats att SSA har 
rätt att skriva ut ett certifikat med den nya mallen i det fall radioamatören sedan 
tidigare har en personlig (inte tillfällig) anropssignal i SM-serien. Det kan vara 
aktuellt om det tidigare certifikatet förkommit eller för att få anropssignalen 
angiven på certifikat istället för, som tidigare, på radiotillståndet.  

2.3.3 Traditionssignaler  
Privatperson föreslår att FRO får administrera SLnZ- och SLnFRO-serierna 
och även SL-signalerna för nedlagda militära förband. Han föreslår vidare att 
provförrättning och administrationen därtill samlas hos en organisation, hellre 
än att den sprids till flera därför att det är säkrare för myndighetsutövningen. 

Försvarsmakten har ett uttalat mål att personalen bör ges möjlighet att bedriva 
militär amatörradioverksamhet i sin tjänsteutövning. Det har hittills inte varit 
några problem med administrationen av anropssignaler för militära förband 
eller andra intressenter, t.ex. Hemvärnsförband i samband med 
traditionsbärande efter nedlagda förband. PTS ser därför inget behov av att 
ändra på det som gällt hittills när det gäller tilldelning av SL-signaler. 

2.3.4 Föreningar inom FRO   
FRO har framfört önskemål om ändring av benämning av föreningar i FRO 
och framfört önskemål om förtydligande om vilka uppgifter som ska lämnas till 
SSA för införande i registret över anropssignalerna. 

PTS har ändrat och förtydligat detta i Bilaga A i enlighet med FRO:s önskemål.  

2.3.5 DX-trafik 
SSA har uttryckt önskemål om att även tävlingssignaler ska få användas vid 
DX-trafik.  

Med DX-trafik avses i det här sammanhanget att en radioamatör försöker få 
kontakt med mycket avlägsna stationer. Det kan handla t.ex. om en tillfällig 
besökare på en sällan besökt ö eller högt berg och då möjligheten att få kontakt 
kanske bara finns under kort tid.  

PTS har beslutat att en tävlingssignal som tilldelats får, om trafiksituationen 
kräver det, användas även för DX-trafik. 


