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Riktlinjerna godkända 2022-06-29 

 
Konkurrensrättsliga riktlinjer för Mobility Swedens 
kommittémöten 
 
Mobility Sweden är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar 
och bussar. Mobility Sweden arbetar med frågor som rör miljö, säkerhet, återvinning, mobilitet, skatter, 
eftermarknadsfrågor, forskning och utveckling samt statistik och prognoser. Syftet med dessa riktlinjer är att 
vara en checklista för hur arbetet i Mobility Swedens olika kommittéer bör bedrivas för att undvika eventuella 
brott mot kartellagstiftningen. 

 

Att göra 
Säkerställ strikt efterlevnad inom följande områden: 

 
Under möten och i arkiveringsförfaranden 

• Inled alla möten med att läsa konkurrenslagstiftningens riktlinjer högt. 

• Se till att alla deltagare har en kopia av denna checklista och att det finns en kopia tillgänglig 
som referens vid alla möten. 

• Förbered och använd en agenda och skriv ett protokoll som på ett tillförlitligt sätt återspeglar 
vad som behandlas, inklusive övriga frågor, och deltagarna för varje del av varje möte. 

• Se till att granskning av dagordningen, protokoll och andra viktiga dokument görs av lämplig 
personal eller rådgivare före distribution. 

• Begränsa mötesdiskussioner till punkterna på dagordningen. 

• Rådfråga en specialist inom konkurrensrätt om alla frågor som kan vara kopplade till 
konkurrenslagstiftningen. 

• Om ett ämne som kan vara känsligt ska diskuteras, rådfråga en specialist inom 
konkurrensrätt innan ämnet tas upp på dagordningen. 

• Om ett ämne som kan innehålla känslig information har godkänts av en 
konkurrensrättsspecialist och ska diskuteras, se till att en extern advokatbyrårepresentant 
specialiserad på konkurrensrätt är närvarande under hela mötet. 

 
Var uppmärksam på 
• Protestera mot alla diskussioner eller mötesaktiviteter som verkar strida mot innehållet i denna 

checklista. Begär att sådan verksamhet ska stoppas så att lämplig juridisk kontroll kan utföras 
av rådgivare. Du bör inte delta i sådana diskussioner eller aktiviteter och när det gäller de 
närvarande deltagarna bör de lämna mötet (och få det antecknat i mötesanteckningarna) om 
diskussionerna eller aktiviteterna fortsätter. 

• Anmäl eventuella överträdelser till styrelsen för Mobility Sweden (Föreningsstyrelsen).
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Att inte göra 
Diskutera eller utbyta information som inte är i enlighet med tillämplig konkurrenslagstiftning, till exempel de 

som rör: 

 

Pris och andra villkor, inklusive 
• Priser, prisjusteringar, prisskillnader, rabatter, kreditvillkor m.m. 

• Enskilda företagsspecifika frågor som är kopplade till kostnader, produktion, tillgångar, 
försäljning m.m. 

• Priser eller prispolicy för enskilda leveranser inklusive system för prissättning, priser inom olika 

områden, frakt m.m. 

• Andra känsliga kommersiella förhållanden. 

 

Produktion, inklusive 
• Individuella medlemsföretags planer avseende design, produktion, distribution eller marknadsföring av 

specifika produkter, inklusive föreslagna territoriella avgränsningar eller kunder. 

• Förändringar i detaljer om produktionskapacitet eller tillgångar, inklusive information om enskilda 

medlemsföretags kapacitetsfrågor eller andra problem inom försörjningskedjan. 

 

Marknadsbeteende, inklusive 
• Företagets bud på upphandling av produkter, företagets beteende i samband med inbjudan att lämna 

offert och all annan information om ett företags verksamhet med avseende på upphandling. 

• Framtida marknadsstrategi, inklusive marknadsföringskampanjer och affärsexpansion. 

• Frågor relaterade till faktiska eller potentiellt enskilda leverantörer eller kunder som kan ha inflytande 

på marknadsbeteende genom att utesluta dem från marknader eller påverka andra företags 

affärsbeteende kontra dessa, etc. 

• Svartlistning eller bojkott av kunder eller leverantörer. 

 
Om något av ovanstående ämnen måste diskuteras, måste en konkurrensrättsspecialist konsulteras i förväg för 
att godkänna att ämnet tas upp på dagordningen och vid behov delta i mötet. 
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