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Riktlinjer för konkurrensrättslig efterlevnad 

Anti-trust policy 

1. Allmänt 

Verksamheten inom Svetskommissionen bygger på samverkan och sker efter modellen 

om samsyn, se www.svets.se/samsyn.  

All verksamhet inom Svetskommissionen ska som en självklarhet vid varje tillfälle fullt 

ut respektera gällande konkurrensrättsliga regler. Dessa utgörs i huvudsak av lagar och 

förordningar som skall förhindra konkurrensbegränsning och monopolbildning som kan 

hota den fria konkurrensen inom handel och affärsverksamhet (SFS 1993:20). 

Det åligger alla som samverkar inom Svetskommissionen (anställda, medlemmar och 

deras representanter) att tillse att inga åtgärder vidtas som kan strida mot sådana regler 

och att handlande som riskerar att utgöra överträdelser omedelbart rapporteras till 

Svetskommissionens vd eller styrelse. Underlåtenhet härvid medför betydande risk för 

Svetskommissionen som organisation såväl som för medlemmar och andra deltagare i 

samverkan. 

Dessa riktlinjer är publicerade via www.svets.se/samsyn och ska i övrigt göras kända 

som gällande inom Svetskommissionens verksamhet. Det är den svenska versionen av 

detta dokument som gäller. 

2. Konkurrensrättslig efterlevnad 

Svetskommissionens verksamhet innehåller aktiviteter som, under vissa omständigheter, 

skulle kunna ge upphov till konkurrensrättslig exponering för Svetskommissionen och 

medlemmarna.  

För att undvika sådan exponering gäller, inom ramen för Svetskommissionens 

verksamhet, att ingen diskussion eller överenskommelse ska förekomma avseende: 

• pris, inklusive komponenter av pris (ex. rabatter), prispåverkande faktorer (ex. 

betalningsvillkor) eller prissättningspolicy; 

• produktionsförhållanden, såsom samordning av produktion eller 

produktionsresurser, produktionskostnad, inputkostnader och inputkällor, 

relationer med leverantörer etc.; 

• framåtblickande information avseende marknader eller affärsverksamheter 

såsom prognoser, strategiplaner etc. 

• uppdelning av territorier, marknader eller kunder mellan företag 

(marknadsuppdelning); 

• samordnat beteende gentemot marknadsaktörer (ex. kollektivbojkott); 

• samordnat beteende inom ramen för upphandling (anbudssamverkan, ex. 

överenskommelse om vem som lämnar anbud och/eller på vilka villkor);  

• samordning i övrigt av affärsstrategi. 
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Vad avser särskilt känslig affärsinformation gäller att: 

• känslig affärsinformation avseende egen eller annans verksamhet, såsom 

affärsstrategi, pris, försäljningsvärde/-volym, marknadsandel, 

produktionskostnad, kunder, prognoser etc. ska inte röjas; 

• inom ramen för Svetskommissionens verksamhet ska utbyte av delägares och 

intressenters affärsinformation endast ske i samband med av 

Svetskommissionen organiserat statistikutbyte; 

• känslig affärsinformation erhållen enligt ovan ska inte bli föremål för vidare 

diskussion, analys eller kommentar. 

Ingen annan diskussion, överenskommelse eller utbyte av information motsvarande det 

ovanstående och som kan ha konkurrensbegränsande syfte eller effekt ska äga rum. 

Vare sig Svetskommissionen eller representanter från dess medlemmar och andra som 

samverkar inom Svetskommissionen ska kommunicera internt eller externt på sätt som 

kan ge intryck av samordning i strid med någon av ovannämnda punkter. 

3. Mötesordning 

Sammankomster med deltagare/representanter från två eller fler medlemmars 

struktureras som följer: 

• mötet leds av ordförande och inleds med att påminna om dessa riktlinjer; 

• agenda har i förväg upprättats över de frågor som ska diskuteras; 

• ordföranden kontrollerar att mötet håller sig till agendan; 

• efter mötet produceras lämpligen ett protokoll som beskriver vilka frågor som 

diskuterats och vilka beslut som fattats. 

Om fråga uppstår huruvida visst handlande står i överensstämmelse med dessa riktlinjer 

ska vägledning inhämtas från Svetskommissionens vd. 

Det står deltagare fritt, som anser att en överträdelse riskerar att ske eller har skett, att 

påtala detta och om så är nödvändigt avbryta verksamheten, mötet etc. om så sker ska 

detta omedelbart rapporteras till Svetskommissionens vd, alternativt till lämplig ledamot 

i Svetskommissionens Styrelse, www.svets.se/styrelse. 

Vid möten inom Svetskommissionens nätverk ska följande stående punkt ingå och som 

protokollförs. 

§ Konkurrensrättslig efterlevnad 

Mötesdeltagarna informerades om och godkände att rätta sig efter riktlinjerna för 

konkurrensrättslig efterlevnad. Vid mötet kommer ingen känslig affärsinformation 

(såsom pris, produktionsdata etc.) att diskuteras och ingen information utbytas i strid 

med befintlig konkurrenslagstiftning. 

§ Competition Law Compliance 

The meeting participants were informed of and agreed to comply with the anti-trust 

policy. No sensitive business information (such as price, production data etc.) will be 

discussed and no information will be exchanged in conflict with existing competition 

laws in the meeting. 

4. Frågor 

Kontaktperson för dessa riktlinjer är Mathias Lundin, vd Svetskommissionen 

(www.svets.se/mathias)  

http://www.svets.se/styrelse
http://www.svets.se/mathias

