
 TJÄNSTEANTECKNING 

Sida 

   

 Datum Vår referens 

 2011-11-04 Dnr: 11-9680  1(2) 

    

Spektrumavdelningen 

Nina Gustafsson 

08-678 57 25 

nina.gustafsson@pts.se 

 

 

  

Post- och telestyrelsen  

  

Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 

Box 5398 Valhallavägen 117 Telefax: 08-678 55 05 

102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se 

 

Mötesanteckningar - Certifiering för 
Amatörradio m.m. 

Mötesinformation 

Tid: 4 november, 2011, kl 14-16 

Plats: PTS, Valhallavägen 117 

Deltagare: Karl-Arne Markström (ESR), Tore Andersson (SSA),  
Jan Lennström (FRO), Christer Jonson (PTS) och Nina Gustafsson (PTS) 

 

1. Information om dagsläget 

Christer presenterade information om bakgrund och vad som har hänt hittills.  

 Ändringar i LEK trädde i kraft 1 juli 2011. 

 Utredning på PTS som resulterade i PM, som publicerades på www.pts.se 
den 14 oktober för synpunkter senast den 2 november. 

 PTS har fått in en handfull synpunkter, dock inga med speciellt avvikande 
tankar eller helt annorlunda förslag. Mycket har varit positivt. 

 PTS har under arbetet haft kontakter med bl.a. SSA, ESR, FRO och 
Försvarsmakten. 

Målsättningar vid arbetet med den nya hanteringen: 

 Bredare kontaktyta mot potentiella radioamatörer 

 Flera olika aktörer med olika inriktning på sin verksamhet  
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 Ta till vara och utöka kompetens och erfarenheter (genom t.ex. samordning 
mellan flera olika organisationer), som även kan leda till bättre anpassning 
till gällande regelverk (såsom CEPT rek TR 61-02) 

 Bredare förankring av olika åtgärder genom att fler kan påverka arbetet 

 Kvalitetssäkring, genom bl.a. regelbunden genomgång och uppdatering av 
provfrågor och uppföljning av provförrättarnas arbete 

2. Information om förslaget till fortsatt arbete 

Christer presenterade förslag till fortsatt arbete.  

Först kommer inkomna synpunkter att utvärderas. Därefter görs eventuella 
korrigeringar av förslaget till hantering innan PTS fattar beslut om 
överlämnande av uppgifter (beslut kommer att fattas separat för varje 
organisation). PTS räknar med att beslut om överlämnande kommer att fattas 
innan årsskiftet och att det kan börja gälla därefter. 

Enligt nuvarande förslag ska beslutet gälla i 5 år. Mötesdeltagarna diskuterade 
om detta var en för lång tid eftersom detta är ett förnyat sätt att hantera 
amatörradiofrågorna, samtidigt finns ett behov av stabilitet och kontinuitet som 
väger för att välja en längre tid. 

Representanter från PTS och de berörda organisationerna bör ha 
återkommande diskussioner om de närmare detaljer i det fortsatta arbetet och 
antagligen finns det ett behov av tätare möten i början. 

PTS kan se att följande faktorer är viktiga för att detta ska fungera framöver: 

 Bra samarbete mellan organisationerna och med PTS 

 Noggrannhet 

 Lojalitet – gentemot beslutet och arbetet i den gemensamma 
samrådsgruppen 

 Öppenhet – för att t.ex undvika att olämpliga provförrättare går mellan 
organisationerna eller om man uppfattar rykten om felaktigheter vid prov 

3. Övriga frågor 

Information om att PTS föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa 
radiosändare för närvarande håller på att uppdateras och att kommande 
föreskrifter kommer att innehålla ändringar i de paragrafer som reglerar 
amatörradio. 


