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Skärgårdsredarnas remissvar gällande ändring i Transportstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (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 redovisar de synpunkter som vi fått från medlemsföretagen nedan.  
 
Sammanfattning 
Föreningens styrelse har kommit fram till en generell slutsats enligt följande:   
Skärgårdsredarna vill att myndigheten fortsätter att utfärda säkerhetsbesättningsbeslut 
(minimibemanning) för fartygen efter rederiets förslag. Dessa ska vara funktionsbaserade, dvs.  
grunda sig på riskbedömning med hänsyn till vilken säkerhetsutrustning som finns ombord.  
Rederiet ska kunna ta beslut om situationsanpassad bemanning utifrån antal passagerare, väderlek, 
teknisk utrustning mm. Detta ska finnas beskrivet i rederiets ISM.  
Trafikupphandlande instanser måste informeras av Transporstyrelsen om att de ska definiera krav på 
personalstyrkans storlek för att inte bemanningsnumerären ska bli en konkurrensfaktor. 
 
Synpunkter som inkommit 
Synpunkter som förmedlats till Skärgårdsredarna från de medlemsrederier som engagerat sig visar 
generellt att det nuvarande systemet med säkerhetsbesättningsbeslut är att föredra i förhållande till 
det nya föreskriftsförslaget gällande bemanning: 

1. Ansvaret för att fartyg är bemannat enligt fartygssäkerhetsförordning och TS allmänna råd 

vilar redan idag på redaren och befälhavaren. Tydligheten kommer inte att öka genom 

föreskriftsförslaget. 

2. Den ökade flexibilitet som förslaget anger påverkar inte sjösäkerheten på ett positivt sätt i 

förhållande till nuvarande system. Förslaget föreslår att bemanningsplaner skickas in för 

registrering utan kontroll och godkännande av TS. Detta ökar risken för underbemanning av 
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fartyg.  Den osäkerhet som finns om hur en inspektör vid stickkontroll bedömer ett fartygs 

bemanningsplan kan också leda till skillnader i bemanning av fartyg med samma 

förhållanden.  I nuvarande system med godkända och registrerade beslut om 

säkerhetsbesättning är risken för skillnader i besättningsnumerären inte lika stor. 

3. I konsekvensutredningen bedömer TS att de fartyg där gods och passagerare inte varierar i 

någon större utsträckning skulle den administrativa belastningen bli allt för stor för 

rederierna, satt i relation till vad nyttan till skulle ge i form av flexibilitet.  

SR instämmer i att förslaget skulle be en ökad administrativ börda för rederierna. 

4. Fastställda bemanningsplaner med nivåer grundade på väderlek och andra yttre 

förutsättningar kan bedömas olika av befälhavare och kustvakning, befälhavare och 

besättning eller av befälhavare och passagerare.  Befälhavaren bör vara den som avgör hur 

stor besättningen ska vara utöver minsta beslutad säkerhetsbesättning för att uppnå god 

sjösäkerhet vid påverkan av väder, sjö och andra yttre förhållanden. Att förslaget ger 

möjlighet för medborgare (passagerare), som det står i konsekvensutredningen, att 

säkerställa att den faktiska bemanningen överensstämmer med den aktuella 

bemanningsplanen är direkt olämpligt och kan ombord skapa oro istället för trygghet då 

passagerare generellt inte har de uppgifter om yttre påverkan av väder och vind m.m. som 

befälhavaren innehar. 

5. Konsekvensutredningen ger slutsatsen att om inte föreskriftsförslaget genomförs så kan en 

otydlighet fortsatt uppstå mellan fartygets beslut om säkerhetsbesättning och den personal 

som krävs för att bemanna fartygets nöd- och brandplaner.  SR vill understryka att fartygen 

idag är bemannade för att bemästra nöd- och brandplaner vilket säkerställs i SMS och däri 

föreskrivna säkerhetsövningar. 

6. Konsekvensutredningen fastslår att det idag inte finns någon möjlighet till att ha flexibilitet i 

bemanningen beroende på fartygets aktuella användning.  SR anser att rederierna redan i 

dag har full flexibilitet att utöka sin besättning utöver fartygets säkerhetsbesättningsbeslut. 

De fall där rederier och befälhavare bedömer att fartyget kan bemannas med en numerär 
under fartygets säkerhetsbesättningsbeslut, där ingen flexibilitet finns idag, är av ringa 
omfattning.  

7.  TS bedömer att förslaget kan innebära att tillämpningen av de flexibla bemanningsreglerna 

kan komma att skilja mellan rederier med likarartade förutsättningar och att detta i längden 

kan påverka konkurrensen på marknaden. SR delar helt denna bedömning med TS och anser 

att trafikupphandlande instanser måste informeras av TS om att de ska definiera krav på 

personalstyrkans storlek för att man inte ska konkurrera med att dra ner bemannings-

numerären. Tycker vi att de ska informeras oavsett om förslaget införs eller inte? 

8. Även ur försäkringssynpunkt kan det uppstå en osäkerhet kring de föreslagna flexibla 

bemanningsreglerna. Vid en eventuell olycka kan försäkringsbolaget komma att hävda 

otillräcklig bemanning och lägga skulden på rederiet. 

 
Med vänlig hälsning  
 
 
Henrik Börjesson 
Vice ordförande, Skärgårdsredarna 


