Medlemskap i
Mobility Sweden
•

Fordonsindustrin går igenom stora förändringar som påverkar både
industrin och vår omvärld.

•

När branschen agerar gemensamt är det kostnadseffektivt samt kan
påverka mer.

•

Mobility Swedens arbete styrs av medlemsföretagen via olika styrelser
och kommittéer.

•

Våra medlemmar står för ca 97% av försäljningen av nya fordon i Sverige.

Varför
medlemskap i
Mobility Sweden?
- Som medlem har ni möjlighet att påverka vår omvärld, politiker, myndigheter
och andra aktörer för branschens bästa. Detta gäller både förutsättningarna att
utveckla och tillverka fordon i Sverige och ge rätt förutsättningar att sälja fordon
på den svenska marknaden.
- BIL Sweden är ett etablerat varumärke och trovärdig samtalspartner bland
politiker och myndigheter.
- BIL Sweden är den officiella källan för nyregistreringar i Sverige av personbilar,
bussar och lastbilar.
- Det är ett bra forum för att träffa andra branschkollegor och diskutera
branschfrågor inom ramen för EUs konkurrensrättsliga riktlinjer.
- Ni får expertkunskap och stöttning inom frågor som rör branschen som helhet.
- Som medlem tar ni plats i våra kommittéer där ni har möjlighet
att påverka förutsättningarna för branschen.

Medlemskap i
Mobility Sweden
Ni påverkar:

Ni får:

Regering, politiker, myndigheter samt andra aktörer
genom exempelvis:

Tillgång till expertkunskap
och samordning av påverkansarbete:

Samtal med ledande riks- och
lokalpolitiker samt myndigheter.
Remissvar till regering och
myndigheter.

Inom områden som skatter och
styrmedel, miljö och återvinning,
tekniska frågor, registreringsfrågor
och servicemarknadsfrågor.

Deltagande i seminarier med era
experter.

Några exempel:

Deltagande i prognosarbetet för
nyregistreringar av personbilar och
lätta lastbilar.
Deltagande i branschens
diskussioner med försäkringsbolag
och andra aktörer gällande t.ex.
servicemarknad.
Deltagande i arbetet med återvinning av uttjänta bilar och
uttjänta batterier.
Deltagande och samordning av FoUsamarbeten inom ramen för olika
forskningsprogram/-projekt.
Påverkan av både nationella och
internationella regelverk.

Support och samordning vid
til�lämpning och införande av lagkrav
och registreringsrutiner.
Orderingångsstatistik varje vecka
samt dagliga nyregistreringar.
Pressvisningskalendern för att
kunna boka upp pressvisningar med
journalister.
Återvinningsrapport för Ert företag
till Naturvårdsverket i enlighet med
gällande lagstiftning.

Citat från medlemmar
”Mobility Sweden är en viktig förmedlare av nyheter och fakta
när det gäller förändringar som kan påverka bilbranschen
och därmed oss som medlemsföretag. Mobility Sweden har
en expertkunskap som vi kan ha nytta av i såna situationer.
Mobility Sweden använder även denna kunskap externt i syfte
att sprida kunskap och påverka.”
”Möjlighet att påverka myndighetsbeslut genom Mobility
Sweden och deras remissförfarande.”
”Man får bra input ifrån branschen vad gäller nuläge och
trender, vilket är viktig input till det egna prognosarbetet.”
”Att Mobility Sweden är vårt ”språkrör” till tex
försäkringsbolagen och utbildningsorganisationer etc.”
”En informell arena att diskutera med branschkollegor.”
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