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Översyn av amatörradiodelegationsbeslut (dnr 16-7346) 
 
 
 
Sammanfattning och svar på frågorna 
ESR styrelse har beslutat att inte ansöka om någon förlängd delegation avseende certifiering av radioamatörer. 
 
1) 358 per den 31/7 2016 
2) 0 
3) 0 
4) 0 
 
 
Bakgrund 
Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR) är en ideell förening vars ändamål är: 
 

att med stöd av internationellt och nationellt regelverk arbeta för ett ökat tekniskt kunnande bland 
amatörradiointresserade, att sprida information om radioteknik i teori och praktik samt att medverka till 
god trafikkultur på amatörradiobanden. 

 

ESR har verkat inom PTS Samverkansgrupp  fram till dess upplösning för ett transparent, ordnat samt rättssäkert  
regelverk avseende examination för samt utfärdande av amatörradiocertifikat i Sverige. Trots att 
Samverkansgruppen senare kom att upplösas anser ESR att initiativet från PTS och bildandet av denna 
arbetsgrupp var synnerligen positivt. Föreningen har också strävat efter att regelverket i möjligaste mån ska vara 
anpassat efter CEPT-systemet.  

ESR har bidragit genom att enligt Samverkansgruppens och PTS urspungliga direktiv utarbeta typfrågor till 
samtliga avsnitt i T/R 61-02. Dessa har ställts till PTS förfogande och utgör grunden för den nya provfrågebanken, 
vilken numera helt förvaltas och kvalitetssäkras av PTS. 

ESR noterar att PTS i och med denna utveckling och efter revideringen av LEK den 1 juli 2011 på nytt utövar sitt 
ansvar och tillsyn över amatörradioverksamhetens samtliga beståndsdelar vilket ESR anser vara ett mycket stort 
steg framåt. 
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Om provförrättning och utfärdande av kompetensbevis 
Det examinationssystem som PTS infört samt utövar tillsyn över, är mycket tillfredsställande och är helt i linje 
med de förslag som ESR framfört inom Samverkansgruppen. 
 
De krav som PTS ställer är en kvalitetssäkrad och rättssäker provorganisation. 
En provorganisation som utbildar provförrättare och årligen vidareutbildar dessa för att hålla en hög standard.  
 
Vidare krävs även administration av prov och kompetensbevis vilket med facit i hand kan utgöra en alltför tung 
börda för en relativt smal organisation. Detta sammantaget och sett i ljuset av att det är relativt få prov för 
amatörradiocertifikat som genomförs per år i Sverige, har ESR därför valt att avstå från att begära förlängd 
delegation för provförrättning och utfärdandet av kompetensbevis. 
 
ESR bidrar dock även i fortsättningen gärna till utvecklingen av kravställning och tillståndsklasser, ifall PTS så 
önskar. 
 
Fortsatt arbete 
Erfarenheterna från arbetet med provfrågorna i perioden 2012-2013 är sådana att det bör övervägas ifall någon 
form av samverkan mellan PTS och amatörradions intressenter i Sverige bör formaliseras. 
Upplägg vilka visat sig fungera bra är "Runder Tisch Amateurfunk, RTA" och "Radio Communications Foundation" 
enligt tyskt resp. brittiskt mönster. 
 
https://de.wikipedia.org/wiki/Runder_Tisch_Amateurfunk 
 
I händelse av att PTS tar initiativ till att återupprätta Samverkansgruppen, t.ex. grovt skisserad efter RTA, skulle 
det bl.a. kunna uppnås att för amatörradion betydelsefulla förändringar internationellt och nationellt stäms av 
mellan intressenterna i samråd innan ev beslut fattas. De olika intressenterna representerar helt skilda nischer 
och inriktningar inom amatörradion och en sådan samverkan skulle därmed ge en bredare representation. 
 
En sådan formalisering behöver inte medföra någon större arbetsbelastning om antalet schemalagda möten 
begränsas till förslagsvis ett om året. En möjlighet att kalla till extra möten ifall det kan anses vara befogat bör 
dock finnas. 
 
 
 
ESR Styrelse 2016-08-03 
 
Med vänlig hälsning 
Bengt Falkenberg 
ordf i ESR 
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