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Granskningsgrupp för överträdelser av Samverkansreglerna

§ 1 Uppgift
I enlighet med Swedish Medtechs och Swedish Labtechs respektive affärskod, stadgar samt
Överenskommelsen om samverkansregler (Samverkansavtalet) har det upprättats ett
egenåtgärdssystem i form av en Granskningsnämnd (Nämnden). Granskningsnämnden ska
utreda inkomna anmälningar, som kan utgöra överträdelser av affärskoden, stadgarna
respektive Samverkansavtalet, där minst ett av föreningarnas medlemsföretag är inblandade.
Nämnden har till uppgift att utreda anmäld överträdelse samt föreslå eventuell åtgärd till
Swedish Labtechs eller Swedish Medtechs styrelse för beslut.
§ 2 Sammansättning
Nämnden består av en ordförande samt minst tre och högst sju övriga ledamöter.
Ordföranden ska vara en extern erfaren jurist. De övriga ledamöterna ska besitta allsidig
kunskap inom området. Ledamöterna ska ha relevant kunskap och erfarenhet för att kunna
bedöma eventuella överträdelser. Nämnden utses efter gemensamt beslut av Swedish
Labtech och Swedish Medtechs styrelser.
Nämnden får till sig adjungera särskilt sakkunnig person vid behandling av ett visst ärende.
Den adjungerade deltar inte i beslut.
§ 3 Sekreterare och kansli
Representant för respektive förenings kansli utses till sekreterare och föredragande vid
sammanträdena. Kansliet ombesörjer i enlighet med vad som anges i § 12 att erforderliga
kansliresurser står till Nämndens förfogande.
§ 4 Talerätt
Anmälan enligt § 1 kan göras av organisation eller enskild som direkt fått kännedom om den
påstådda överträdelsen, såsom, men inte begränsat till, medlemmar i Swedish Labtech och
Swedish Medtech.
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§ 5 Anmälan
Anmälan av överträdelse ska ske skriftligen till respektive förenings kansli. I anmälan ska
sökanden ange vilken part anmälan riktas mot, vilken överträdelse det gäller, sina eventuella
yrkanden samt de omständigheter som sökanden åberopar till stöd för sin ståndpunkt och
sina yrkanden. Anmälan ska innehålla preliminär uppgift om den bevisning sökanden
åberopar i ärendet.
Ofullständig anmälan kan avvisas av respektive kansli om sökanden underlåter att
komplettera den efter påpekande från kansliet. Anmälan som är uppenbart ogrundad kan
avvisas av respektive styrelse.
Anmälaren har rätt att vara anonym på så sätt att anmälarens identitet inte röjs. För att
kunna hantera ärendet är det dock nödvändigt att kansliet vet vem anmälaren är.
§ 6 Sammanträde och ärendeprövning
Nämnden utreder ärende vid sammanträde på kallelse av Swedish Labtech eller Swedish
Medtechs kansli.
Prövning av ärendet sker med utgångspunkt från Samverkansreglerna samt det material som
tillställts Nämnden. Nämnden ska inhämta yttrande från det anmälda medlemsföretaget som
del i bedömningen av anmälan. Det anmälda medlemsföretaget ska inom angiven skälig tid
inkomma med yttrande. Om inget yttrande inkommer ska detta anses som att medlemmen
inte har några invändningar mot riktigheten i anmälan.
§ 7 Utlåtande och beslut
Nämndens utlåtande är skriftligt. I utlåtandet anges det anmälda medlemsföretaget,
överträdelsens beskaffenhet, inkomna yrkanden och omständigheter, Nämndens motiverade
bedömning, eventuellt skiljaktig mening samt eventuell åtgärd mot medlemsföretaget.
Anmält medlemsföretag bereds möjlighet att yttra sig över Nämndens utlåtande innan
styrelsen tar beslut i frågan. Yttrandet ska inkomma inom angiven skälig tid från den dag
medlemsföretaget tagit del av Nämndens utlåtande.
Respektive förenings styrelse fattar därefter beslut om åtgärd. Styrelsens beslut
kommuniceras med parterna innan beslut publiceras enligt § 8. Styrelsens beslut kan inte
överklagas.
Överträdelser av Samverkanreglerna kan leda till erinran, varning eller vid en speciellt grov
eller upprepade händelser, uteslutning ur föreningen där företaget är medlem.
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§ 8 Publicering av beslut
Swedish Medtech och Swedish Labtech får, oavkortat eller i sammandrag, offentliggöra
utlåtande som Nämnden avgett och styrelsen beslutat om, så som, men inte uteslutande på
föreningens hemsida och i nyhetsbrev.
§ 9 Opartiskhet (ojävighet)
Ordföranden och annan ledamot ska vara opartisk. Om detta gäller vad som stadgas i § 8
lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Nämnda personer får heller inte vara anställd eller
uppdragstagare hos medlemsföretag.
Vill part göra invändning mot ledamot om bristande opartiskhet ska part, till kansliet, göra det
skriftligen och utan dröjsmål samt ange skälen för sin invändning.
§ 10 Handlingssekretess och tystnadsplikt
Handlingar som finns hos Nämnden får inte visas för, lämnas ut eller till innehåll röjas för
någon utomstående på annat sätt än vad som krävs för handläggning samt enligt lag eller
myndighetsbeslut.
Kanslirepresentanter, ordföranden och övriga ledamöter, liksom de personer som arbetar
hos, adjungeras med, fullgör uppdrag för eller på annat sätt är knutna till Nämnden, får inte
yppa för utomstående vad som förekommit i ärende hos Nämnden utöver vad offentliggjort
utlåtande innehåller.
§ 12 Administration och ekonomi
Respektive förenings kansli beslutar i administrativa och ekonomiska frågor. Kansliet
ombesörjer även de löpande administrativa uppgifterna och den löpande ekonomiska
förvaltningen.
§ 13 Ikraftträdande
Dessa reviderade stadgar träder i kraft den 1 december 2017.
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