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Sveriges Tandteknikerförbund
Box 833
101 36 Stockholm

Ifrågasatt konkurrensbegränsande samarbete inom ramen för
branschorganisationen Sveriges Tandteknikerförbund
Konkurrensverkets beslut
Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare.
Ärendet
Konkurrensverket initierade i februari 2013 ett ärende mot branschorganisationen
Sveriges Tandteknikerförbund (Förbundet) för att utreda om Förbundet överträtt
förbudet i 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579) [KL].
Konkurrensverkets utredning har avsett ett misstänkt konkurrensbegränsande
samarbete inom ramen för nämnda branschorganisation. Misstanken bestod i att
Förbundet i samband med en upphandling av tandtekniska tjänster som genomfördes av Region Skåne under hösten 2011 gick ut med en rekommendation till
sina medlemmar om att avstå från att lämna anbud.
En sådan rekommendation skulle kunna utgöra ett konkurrensbegränsande
samarbete enligt ovan nämnda bestämmelse i KL.
Konkurrensverkets utredning
Konkurrensverket har inhämtat dokumentation och yttranden samt vid möten
ställt kompletterande frågor till Förbundet. Förbundet har i korthet uppgett
följande.
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Förbundets rekommendation till medlemmarna om att avstå från att lämna anbud
i Region Skånes upphandling var ett resultat av medlemmarnas vilja att markera
sitt stora missnöje med utformningen av den aktuella upphandlingen och inte ett
försök att samordna agerandet inför en upphandling. Förbundet gjorde då
bedömningen att utfärdandet av rekommendationen låg inom ramen för Förbundets verksamhet.
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Förbundet har dock förklarat att det var fråga om en engångsföreteelse och Konkurrensverket har kunnat konstatera att det kom in ett stort antal anbud i den
aktuella upphandlingen. Förbundet har slutligen förklarat att de inte kommer att
gå ut med någon liknande rekommendation i framtiden.
Skäl för beslutet
Konkurrensverket bedömer i varje enskilt fall om en fråga ska granskas närmare.
Detta sker med utgångspunkt i myndighetens prioriteringspolicy. Vid prioriteringen väger Konkurrensverket in hur allvarligt problemet eller företeelsen är, hur
viktigt det är att få ett vägledande avgörande samt om någon annan myndighet
eller aktör är bättre lämpad att agera i frågan. I bedömningen vägs även in Konkurrensverkets förutsättningar att utreda och bevisa en överträdelse.
Utredningen har visat att Förbundets rekommendation till sina medlemmar om
att avstå från att lämna anbud i samband med Region Skånes upphandling av
tandtekniska tjänster under hösten 2011 var av icke-bindande karaktär och att ett
stort antal anbud kom in till den upphandlande myndigheten.
Mot bakgrund av att Förbundet har förklarat att liknande rekommendationer inte
kommer att ges i framtiden finner Konkurrensverket inte skäl för att i sak pröva
de förhållanden som framkommit. Konkurrensverkets beslut att inte utreda saken
vidare innebär inte ett ställningstagande till om förfarandet strider mot konkurrensreglerna.
Detta beslut kan inte överklagas.
Hur ni kan gå vidare
De företag som berörs av detta beslut kan vända sig till domstol för att få saken
prövad.
En talan rörande konkurrensbegränsande samarbete mellan företag enligt
2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579) eller rörande missbruk av dominerande
ställning enligt 2 kap. 7 § konkurrenslagen väcks vid Marknadsdomstolen.
_____________________________
Detta beslut har fattats av biträdande avdelningschefen Magnus Lindbäck.
Föredragande har varit Johanna Bjurling.

Magnus Lindbäck
Johanna Bjurling
Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats

