
   

 

 

 
 

Digitalt årsmöte via Teams 

 
På grund av coronapandemin fick årsmötet hållas digitalt.   
 
 

 
 
Höstmöte i Göteborg 

 
Höstmötet i Göteborg 

 
 
Digital Sjöfartsmötesplats 

 
Tillsammans med SMTF arrangerade vi en digital 
sjöfartsmötesplats. 

          Årets Skärgårdsrederi 2021 

 
Priset Årets Skärgårdsrederi delades ut för sjunde gången. 
Denna gång vid höstmötesmiddagen på Öckerö. Vinnaren var 
Kust Event AB.   
 

 
Skärgårdsredarnas Leverantörsmässa 

 
För femte gången arrangerades Skärgårdsredarnas 
leverantörsmässa i Eriksbergshallen i Göteborg.  
 
  
 

Vågrätt – för en arbetsmiljö i världsklass 
Vi har aktivt deltagit i sjöfartens arbete mot en arbetsmiljö 

utan diskriminering och kränkande särbehandling. 
 
 

 
 

 

 

Verksamhetsberättelse för Skärgårdsredarna år 2021 
 

 

 

 

 

 



   

 

  

Allmänt 

 
Sveriges Redareförening för inrikes sjöfart, Skärgårdsredarna, är en partipolitiskt obunden branschorganisation för 
rederier med yrkesfartyg i nationell fart. Fartygen är passagerarfartyg upp till 500 passagerare, färjor samt yrkesfartyg 
om minst 8 m med en bruttodräktighet under 800.  
 

Föreningen har till ändamål att företräda medlemmarnas gemensamma intressen gentemot myndigheter, att verka för 
att en rimlig hänsyn tas till yrkestrafiken i nationell farts situation och förutsättningar samt att genom regelbundna 
träffar främja medlemmarnas intresse av erfarenhetsutbyte.  

 

Skärgårdsredarnas 33:e verksamhetsår var precis som året innan ett speciellt år med Corona pandemin som påverkade 
hela branschen i negativ riktning. Många planerade möten som redan innan ställts in, fick åter igen ställas in eller göras 
om till digitala möten där det var möjligt. De väldigt täta möten som vi haft tidigare med Transportstyrelsen, TP-sams, 
kollektivtrafiken osv. glesades ut det fanns helt enkelt inte så mycket att prata om, Corona hade blivit någon form av 
normalläge och förändringarna var små. Hopp tändes mer än en gång men slocknade väldigt fort. På höstkanten strax 
innan vårt höstmöte i Göteborg togs de flesta restriktioner bort och vi kunde börja andas ut. Det blev tyvärr ingen 
långvarig lycka och snart var vi åter inne i ett virrvarr av restriktioner, vi klarade i alla fall höstmöte och mässa under 
korta tiden av lycka. Vi har arrangerat digitalt årsmöte, fysiskt höstmöte och ägnat stor del åt medlemsservice då 
Corona-pandemin fortsatt påverka medlemmarna. Skärgårdsredarnas leverantörsmässa kunde trots corona arrangeras 
för femte gången i Eriksbergshallen i Göteborg där stort intresse fanns hos både leverantörer och medlemmar.  En 
stadgeändring trädde i kraft där storleken på fartyg utvidgades till minst 8 m och med en bruttodräktighet under 800 för 
att fler rederier ska kunna bli medlemmar. Vi har även aktivt deltagit i externa konferenser och möten mestadels digitalt 
med myndigheter och andra branschorganisationer Transportstyrelsen hann faktiskt under uppehållet i restriktioner 
hålla branschmöte fysiskt i Stockholm eller kanske man ska säga hybridmöte för att det gick att medverka digitalt även 
där. Våra halvårsmöten med Transportstyrelsen hade vi ett digitalt i början av året och ett fysiskt i Stockholm Rosenvik 
på hösten. Publikationerna och hemsidan har haft utgivning i samma omfattning som tidigare.  

 

En av de stora framtida utmaningarna för föreningen är omställning till fossilfridrift. Den i sin tur är beroende av 
branschens lönsamhet och investeringskraft. Några rederier har, trots högre kostnad, börjat använda biobränsle och 
elektrifieringen ökar. Ett mål är att förmå huvudmännen att ta med klimatomställningen i upphandlingar. Miljöfrågorna 
har diskuterats på medlemsmöten och i styrelsen samt är vi aktörer i satsningen ”Fossilfritt Sverige”. http://fossilfritt-
sverige.se/aktor-skargardsredarna/  

 

Året i sammanfattning 

• Ytterligare ett speciellt år på grund av corona. 

• Ekonomi i balans 

• Något minskande antal medlemsrederier dock har tre nya rederier tillkommit.  

• Digitalt årsmöte och fysiskt höstmöte i Göteborg. 

• Skärgårdsredarnas leverantörsmässa i Göteborg 

• Stadgeändring om utökad storleksgräns på fartyg. 

• Uppföljning av nationella regelverken för behörigheter, praktiktider och sjösäkerhet.  

• Aktiva inom Vågrätt som arbetar med frågor inom diskriminering och kränkande särbehandling.  

• Styrelseplats i Maritimt Forum. 

• Publikationer: Skärgårdsredaren 4 nr, Illustrerad Skeppslista samt hemsidan med medlemsfunktioner. 

• Anordnat digital sjöfartsmötesplats tillsammans med SMTF 

• Presentation av Visit Sweden på årsmötet.  

• Deltagit i mobilitetsråd angående delad mobilitet. 

• Etablerat och tillsatt de första praktikplatserna för Fartygsbefälklass VII inre fart.  

• Arrangerat Digital Sjöfartsmötesplats tillsammans med SMTF.  

 

http://fossilfritt-sverige.se/aktor-skargardsredarna/
http://fossilfritt-sverige.se/aktor-skargardsredarna/


   

 

 

Aktiviteter departement och politiker 

 
Syfte: Bygga ett politiskt kontaktnät och informationskanaler till riksdagens ledamöter, utskotten, tjänstemännen och 
partiernas kanslier. Öka kunskapen om skärgårdstrafikens betydelse för en levande skärgård, för kollektivtrafiken, 
turismen och som en viktig del av det svenska vägnätet. Väcka intresset för kollektivtrafik på vatten som ett alternativ till 
vägtrafiken. Bevaka att Transportstyrelsen får ”rätt” uppdrag att i sin myndighetsutövning medverka till rimliga 
näringsvillkor. 
 
Under 2021 har vi inte haft samma täta kontakter med politiker som under året innan vilket i stort berott på det 
normalläge som Corona hamnade i och dessutom var politiken väl införstådd med svårigheterna för vår bransch. De som 
däremot inte har fått sin röst hörd på samma sätt är den kommersiella trafiken, VD har försökt att trycka på och försökt 
få förståelse för att en hel bransch hamnat i farozonen då intäkterna helt uteblir, vi har ett kulturarv med äldre fartyg, 
museifartyg som inte heller fått någon större uppmärksamhet vilket beklagas.  
 

Aktiviteter Transportstyrelsens Sjö- & luftfartsavdelning 

 
Vi fortsätter arbetet med tmålet att få bort förlegade och irrelevanta regler. Ett evidensbaserat regelverk för såväl 
tekniska föreskrifter som för behörigheter har implementerats. Målet kvarstår att få en kostnadseffektiv och relevant 
systemtillsyn samt att få Transportstyrelsen (TS) att initiera forskning kring säkerheten i skärgårdstrafiken. 
 
Möten: 

• Vi deltog i Transportstyrelsens digitala sjöfartsseminarium. 

• Vi har haft två halvårsmöten med tillsynschefen och handläggare från TS. 

• Vi har möten med Transportstyrelsen gällande corona vid behov.  

• Vi har deltagit i Transportstyrelsens näringslivsträff.  

• Vi har bevakat uppföljningen de nya regelverken för nationell sjöfart avseende sjösäkerhet och behörighet.  

• Vi har intensifierat arbetet tillsammans med Transportstyrelsen, sjöfartshögskolorna och facket för att få start på ny 
högskoleutbildning med integrerad praktik som leder till en Fartygsbefäl Klass VII inre fart behörighet. Nästa 
antagning till praktik är hösten 2022.   

 

Samarbeten, nätverk och externa kontakter 
 

Syfte: Att göra branschen mer synlig genom att föra fram föreningens ståndpunkter och skärgårdstrafikens möjligheter. 
Stärka föreningens position genom att samarbeta med andra organisationer och använda de plattformar som finns för 
att föra fram branschens budskap. 
I övrigt medverka till att stärka relationer med andra organisationer och utöka nätverket genom att delta i konferenser, 
utbildning och övriga evenemang som främjar detta.  
 

• Föreningen Svensk Sjöfart: Vi har goda och kontinuerliga kontakter med Svensk Sjöfarts ledning och samverkar 
i frågor där det råder samsyn.  Vi har även under året beslutat om att tillsammans med Svensk Sjöfart, Seably, 
Sjöfartstidningen och Sui flytta in i gemensamma kontorslokaler i Göteborg. 

• Maritimt forum: Genom VD:s styrelseplats i Maritimt forum har vi varit delaktiga i olika aktiviteter.  

• Maritima Mötesplatsen blev tyvärr återigen inställd på grund av Corona.  

• ALMEGA: Vi har kontinuerlig kontakt och samråder bl a i remissvar och information till medlemmarna.  

• Sjöfartsverkets branschrådsmöten: Vi har deltagit i dessa.  

• Kustbevakningen: Vi har en positiv och kontinuerlig dialog vid behov. 

• Nationella Branschrådet för Sjöfartens arbetsmarknad. Fortsatt inställt på grund av corona.   

• Samordnaren är medlem i WISTA, nätverk för kvinnor inom sjöfartsnäringen och närliggande branscher. 

 



   

 

 

 

• TP SAMS: ”Transportsektorns samverkan inför samhällsstörningar” bildat av Trafikverket. Här har 
Skärgårdsredarna varit med under året men mötesfrekvensen har varit betydligt mer sällan, efter sommaren 
beslöt VD att lämna TP-sams då tidsåtgången är ganska stor och diskussionerna som förs är väldigt snarlika de 
vi för med Transportstyrelsen. TP-sams hade stor förståelse och föreslog att vi kunde lämna men vara kvar som 
adjungerade och kunde på det viset vara med när vi såg ett behov. Det är inte så ofta som man får både ”både 
behålla och äta upp kakan” 

• Svensk kollektivtrafik: Vi har haft en del möten och vi har haft en del meningsskiljaktigheter framför allt i två 
frågor: Fyllnadsgraden av fartygen man har pratat om 50% för att klara avstånden mellan passagerare. Men 
50% har av besättningarna uppfattats som 50% av sittande gäster vilket i många fall resulterat i 25% av gällande 
certifikat. VD har då med en dåres envishet hävdat man först och främst måste försöka hålla samma 
begränsningar oavsett ost eller västkust men också erbjuda flera turer. Det håller inte att lämna passagerare på 
bryggor under sommaren.  

 

Föreningsaktiviteter 

Syfte: Förmedla relevant information till medlemmarna och ge dem möjlighet att påverka och medverka i föreningens 
verksamheter. Främja medlemmarnas intresse av erfarenhetsutbyte genom regelbundna möten. Genom ramavtal ge 
medlemmarna fördelaktiga inköpspriser och stärka föreningens ekonomi. Stötta rederier med rådgivning i särskilt svåra 
myndighetsärenden samt med utbildning när behov finns. 

 
Skärgårdsredarna har under 2021 fått tre nya aktiva medlemmar; Möja Båttaxi, Sjösportsskolan och Rederi AB Virgo.   

 

Vid slutet av 2021 hade föreningen 102 aktiva medlemmar och sammanlagt 325 fartyg.  

 

Kansli 

Ett fåtal möten har genomförts på kansliet i Rosenvik. Styrelsen genomförde ett två dagars fysiskt möte i november på 
Djurönäset i Stockholm. Övriga möten med såväl styrelsen, arbetsgrupper, myndigheter, externa organisationer och 
företag har mestadels fått genomföras digitalt på grund av corona-pandemin. Det dagliga arbetet har utförts till största 
del hemifrån.  
 

Medlemsaktiviteter 

• Årsmötet hölls den 18 mars digitalt via Teams. Ett 30-tal personer från 16 rederier deltog. Mötet startade med 
att Anette Lundin från Visit Sweden höll en presentation med rubriken ”Hur tänker resenärerna nu och trender 
framöver”.  

• Årets Skärgårdsrederi: Vid höstmötesmiddagen på Öckerö delades priset ut till Kust Event AB. Priset instiftades 
vid höstmötet 2014 i Visby och har gett publicitet för såväl rederiet som för branschen.  

• Höstmöte hölls den 6 oktober i Eriksbergshallen i Göteborg där ca 60 personer och 25 medlemsrederier deltog. 

• Skärgårdsredarnas leverantörsmässa arrangerades för femte gången där stort intresse fanns hos både 
leverantörer och medlemmar att delta. 

• Medlemsservice: Under året har medlemmar som vänt sig till kansliet fått hjälp och råd i olika ärenden. Ett 
stort antal mail och telefonsamtal har besvarats.  

• Grundläggande Säkerhetsutbildningen (e-learning) har flyttats och finns nu publicerad på plattformen Seably. 
Man hittar utbildningen som tidigare på Skärgårdsredarnas hemsida.  

• Information skickas kontinuerligt till medlemmarna via nyhetsbrev (26 st under året). 

• Remisser: Föreningen har besvarat inkommande myndighets- och departementsremisser. De viktigaste 

remissvaren finns publicerade på hemsidan.  

 

 



   

 

 

 

Aktiviteter inom arbetsområden:  

Arbetsområden sjösäkerhet och tillsyn, behörigheter och bemanning 
Dessa frågor har i huvudsak hanterats av kansliet och på möten med Transportstyrelsen. Arbetet har fokuserats på 
uppföljning av Transportstyrelsens föreskrifter.  
 
Arbetsområde försäkring 
Vi har aktiva kontakter med Gard om framtiden och i synnerhet vissa medlemskategorier.  
 
Arbetsområde miljö 
Vi har deltagit i ett flertal digitala konferenser om förnybara drivmedel och system samt om eldrift på fartyg. 
Föreningen är aktör för Fossilfritt Sverige och inrapporterat klimatmålen: ”Vi informerar och förmedlar kunskap till 
föreningens medlemsrederier om möjligheter och teknik som leder till ökad andel förnyelsebart bränsle, fossilfri 
fartygsdrift och hållbar verksamhet. Vi försöker också påverka upphandlare och beställare av inrikes sjöfart att i sina 
förfrågningar ställa miljökrav med kostnadstäckning som stimulerar vägen till klimatmålet ”Hållbar inrikes sjöfart”. Vi har 
även genom artiklar i tidningen Skärgårdsredaren presenterat innovationer och projekt inom miljöområdet. Vi ingår i 
olika referensgrupper för projekt inom miljöområdet.   

 

Arbetsområde inköp 

Föreningen har avtal med följande företag: Kopparbergs (dryck), Ramantenn (elektronik), NES (bunker), Stillströms 
industrifärg, Norrkust Marina (livräddningsutrustning), Tingstad Papper, Global (batterier), Liros (tågvirke), Json (kläder), 
Marina Läroverket (utbildning), Gard (försäkring), Svedea (företagsförsäkring), CJJ Marine Tech AB (konsult & 
Egenkontroll-system) samt Advokatbyrån Vinge (Jurist).  

 

Publikationer, hemsida m.m. 

Syfte: Att på ett lättillgängligt och intressant sätt förmedla aktuell information om föreningen, dess verksamhet och 
ståndpunkter till omvärlden samt att förse medlemmarna med relevant information och tillhandahålla tjänster på 
hemsidan. 
 

• Föreningens tidning Skärgårdsredaren, som under året har producerats av Sjöfartstidningen, har kommit ut med 
fyra nummer under året (feb, juni, sept och dec). Tidningen informerar om förändringar och nyheter av intresse 
för medlemmarna och används även för att väcka debatt och för att informera omvärlden om branschens villkor. 
Ett mål är att lyfta fram forskning och innovation inom miljöområdet.   

• Nyhetsbrev och övrig information har gått ut till medlemmarna 26 gånger under året. 

• Hemsidan uppdateras kontinuerligt med bland annat nyheter, vanliga frågor, föreningsdokument, nya regler, 
avtalsmallar och standardvillkor framtagna av jurist och anpassade för branschen. Under året har offerter tagits 
in för uppbyggande av ny hemsida. I början av år 2022 publiceras Skärgårdsredarnas nya hemsida.  

• Föreningens Illustrerade Skeppslista publicerades detta år i september. Listan bidrar till att sprida kännedom 
om föreningens medlemmar och fartyg.  

• Facebooksidan Skärgårdsredarna har fått ökad aktivitet. Den har idag 1160 följare och inläggen brukar nås av 
1000 personer per vecka. 

• Linkedin Skärgårdsredarna uppdateras med inlägg på vad som händer inom branschen och föreningen.  
 

 

 
 
 
 



   

 

 
 
 
Styrelsearbete 
Syfte: Att utarbeta strategier för föreningens verksamhet, besluta om löpande frågor av avgörande betydelse för 
verksamheten, förbereda frågor inför föreningsmötena och att verkställa av föreningsmötena tagna beslut. 
 
Styrelsen har en omfattande kommunikation mellan ledamöterna och kansli per telefon och e-post. Styrelsen har hållit 
fyra protokollförda möten samt ett konstituerande möte under 2021.     

 

Ekonomi 

För rapport om föreningens ekonomi hänvisas till balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 2021. 
 
Styrelsen framför sitt tack till föreningens medlemmar för gott samarbete under 2021 och ser fram mot ett givande år 
2022. 
 
Göteborg den 3 mars 2022 
 
Styrelsen för Sveriges Redareförening för inrikes sjöfart; Skärgårdsredarna.  
 
 
 
 
Bertil Pevantus    Anders Åman 
Ordförande    Vice ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
Ulrika Kommes    Fredrik Almlöv 
Ledamot    Ledamot 
 
 
 
 
 
Gustaf Myrsten    Fredrik Robbertte 
Ledamot    Ledamot  
 
 
 
 
Lotta Rammus 
Ledamot 

 

 


