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Skärgårdsredarnas remissvar gällande Transportstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd TSFS 2011:116 om utbildning 
och behörigheter för sjöpersonal samt av föreskrifter om ändring i 
Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning 
 
 
Om Skärgårdsredarna  
Skärgårdsredarna är en branschorganisation för rederier med färje- och passagerarfartyg med upp till 
500 passagerare. Föreningen organiserar i huvudsak rederier med passagerarfartyg i skärgårdstrafik och 
representerar cirka 115 medlemsrederier med 370 fartyg som årligen transporterar mer än 35 miljoner 
passagerare och 12 miljoner fordon. Sammantaget förfogar medlemsfartygen över 55 000 
passagerarplatser.  Skärgårdsredarnas medlemsrederier är statligt, kommunalt eller privat ägda och 
svarar för nästan all fartygsbaserad kollektiv-, vägfärje- och turisttrafik i Sverige. Många 
medlemsrederier är småföretag där redarna själva arbetar ombord på sina fartyg.  
Fartygen bedriver trafik över hela landet i skärgårdar, längs kusterna, i insjöar och kanaler. Trafiken är 
en förutsättning för en levande skärgård och har stor betydelse för turism och rekreation. Vägfärjorna är 
en del av det svenska vägnätet. Drygt 70 procent av persontransporter i Skärgårdsredarnas 
medlemsfartyg sker i offentligt finansierad eller subventionerad kollektivtrafik. Resterande del är 
utflyktsbaserad linjetrafik, kryssningar, charter- och taxibåts-verksamhet.  
 
 
Skärgårdsredarna är tacksamma för att få möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss. 
Vi är positiva till förkortade tjänstgöringstider med högre kvalitet på praktik så som det föreskrivs i 
remissen. SR anser att förslaget innebär att en tjänst som sjöbefäl i inre fart blir mer attraktiv då 
förändringarna medför att studerande på sjöfartskola kan se målet som behörigt sjöbefäl inre fart 
inom en mer rimlig tid.  SR anser i stort sett också att förslaget i framtiden innebär fler och bättre 
utbildade sjöbefäl i inre fart. 
 
 
SR har följande synpunkter och frågeställningar på konsekvensutredningen och föreslagen föreskrift:  
 
Konsekvensutredningen 
YH-utbildningen som anordnar sjöbefälsutbildningar för inre fart är framtagen i samråd med och väl 
anpassad för branschen. Det behövs en konsekvensundersökning som visar om det finns en risk för 
att antalet utbildningsplatser i YH-utbildningen kan komma att reduceras p.g.a. den föreslagna 
praktiken som befälsassistent för FB VII IF från 24 månader till 4 månader. Om en sådan analys visar 
att antalet utbildningsplatser skulle reduceras så mycket att behovet av fartygsbefäl i inre fart inte 
längre kan uppfyllas så bör förslaget om befälsassistent, praktik 4 månader, utredas på nytt. 
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Praktiktid för att uppnå Fartygsbefäl klass VI inre fart 
I remissen föreslås ett alternativ för att uppfylla tjänstgöringskravet till behörighet FB klass VI, som 
innebär 12 månaders tjänstgöring som befälhavare på fartyg med bruttodräktighet över 20.  SR 
anser, till skillnad mot förslaget, att sådan tjänstgöring skall tillgodoräknas även när den utförts innan 
man erhållit klass VII behörigheten. Den erfarenhet och kunnande som befälhavare får på fartyg med 
bruttodräktighet 20 till 100 med behörighet FB klass VIII inre fart bör bedömas som likvärdig. 
 
Rättigheter för Fartygsbefäl klass VIII inre fart 
Remissförslaget innebär att FB klass VIII inre fart ger rättigheter som befälhavare upp till 
bruttodräktighet 100 ton, mot som idag bruttodräktighet 70 ton. 
Skärgårdsredarna anser det tveksamt att öka rättigheterna utan att samtidigt se över kraven i 
utbildningen till FB klass VIII-examen.  
 
Med vänlig hälsning  
 
 
Henrik Börjesson 
Vice ordförande   


