
 

 

Stadgar för Färgbranschens Granskningsman (FGM) 
 
 
HUVUDMAN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 
 
1 § Färgbranschens granskningsman (FGM) verkar inom det 
egenåtgärdsprogram som Sveriges Färgfabrikanters Förening, Sveff, 
upprätthåller i syfte att förverkliga färgbranschens ambitioner att information 
riktad till den svenska marknaden är förenlig med god marknadsföringsetik.    
 
2 § Sveff är FGMs huvudman. 
 
3 § FGM fullgör sina uppgifter självständigt. Formerna för arbetet bestäms i 
dessa stadgar. 
 
 
UPPGIFT 
 
4 § FGM har till uppgift att självständigt i de former som anges i dessa stadgar 
verka för att företag verksamma inom färgbranschen (Färgföretag) i sin 
information, märkning och marknadsföring av tjänster och produkter beaktar 
de rekommendationer och regler som Sveff antagit, tillämpliga rättsregler och 
allmänna utomrättsliga normer om god affärssed inom näringslivet samt i 
övrigt iakttar god branschsed.  
 
 
VERKSAMHETSINRIKTNING 
 
5 § FGM skall syssla med ärendebedömning, avgivande av allmänt hållna råd 
och vägledande rekommendationer.  
 
6 § Ärendebedömningen innefattar beredning och prövning av samt beslut  
i ärenden som tas upp efter anmälan. Bedömningen tar sikte på om en 
vidtagen åtgärd av ett Färgföretag i objektivt avseende är förenlig med i 4 § 
angivna regler. Avsikten med åtgärden granskas inte. 
 
7 § Vägledande rekommendationer avser uttalanden i frågor av mer allmänt 
eller principiellt intresse.  
 
8 § Allmänt hållna råd avser beredning och prövning av samt råd avseende 
ännu inte vidtagen åtgärd. Sådana råd utgör inte bindande förhandsbesked.  
 
 
 



 

 
TALERÄTT 
 
9 § FGM skall pröva åtgärder från Färgföretag som ifrågasatts i anmälan till 
FGM. Sådan anmälan får göras av alla och envar.  
 
10 § FGM får på begäran av ett företag som är medlem i Sveff eller på 
begäran av Sveffs styrelse ge vägledande rekommendationer i frågor av mer 
allmänt eller principiellt intresse. Sådan vägledande rekommendation medför 
inte att jäv föreligger vid en senare prövning av åtgärd som omfattas av den 
vägledande rekommendationen 
 
11 § FGM får på begäran av ett företag som är medlem i Sveff ge allmänt 
hållna råd om ännu inte vidtagen åtgärd. Sådant råd medför inte att jäv 
föreligger vid en senare prövning av åtgärden efter inkommen anmälan. 
 
 
ORGANISATION 
 
12 § FGM skall vara en person med juridisk examen och erfarenhet från 
marknadsrätt samt med företrädesvis insikter i färgbranschen.  
 
13 § Till sitt förfogande har FGM vid behov och ad hoc tekniskt sakkunniga 
(Tekniskt Sakkunniga) och den övrig hjälp som erfordras för verksamhetens 
effektiva bedrivande.  
 
14 § FGM utses genom beslut av Sveffs styrelse för en period om två år. 
Valet sker senast 3 månader före mandattidens utgång. Omval får ske. 
 
 
 
HANDLÄGGNINGSREGLER 
 
15 § Inkommen anmälan ska registreras. Anmälaren får ej vara anonym. Efter 
registrering av anmälan skall FGM delge anmälarens ifrågasättande med 
Färgföretaget. Delgivningen och handläggningen sker i den form FGM 
fastställer. 
 
Av delgivningen skall framgå vad som påtalas och på vilka grunder detta sker. 
Vid delgivningen skall FGM sätta ut en bestämd svarsfrist, normalt 14 
arbetsdagar, inom vilken den anmälda parten har att inkomma med fullständigt 
svaromål. 
 
Svaromålet skall det delges anmälaren för kännedom och eventuella 



 

kommentarer innan FGM fattar beslut. Eventuella kommentarer ska normalt 
inges inom 14 arbetsdagar till FGM. På motsvarande sätt skall eventuella 
kommentarer från anmälaren delges svaranden innan beslut fattas. 
 
16 § Inkommen begäran om vägledande rekommendation ska registreras. 
 
17 § Inkommen begäran om allmänt hållna råd registreras, men sökanden och 
vad saken avser är konfidentiellt.   
 
18 § FGM fattar ensam såväl beslut under handläggning som andra slag av 
beslut i ärendena. FGM är oförhindrad att under hand rådgöra med Tekniskt 
Sakkunniga och andra sakkunniga när FGM finner det lämpligt. 
 
Handläggning inför FGM är skriftlig om inte FGM beslutar något annat. 
 
19 § FGM får avskriva ett ärende utan beslut om 
1. ärendet inte kan utredas på ett sätt som är nödvändigt för att det skall 
kunna bedömas 
2. i ett anmälningsärende anmälaren inte kompletterar anmälan på sätt som 
FGM begär 
3. detta är av mindre vikt 
4. den anmälda parten redan upphört med åtgärden då FGM hör av sig eller 
om den anmälda parten vidtar omedelbar rättelse och under förutsättning att 
anmälan tas tillbaka av anmälaren. 
 
Beslut enligt denna bestämmelse skall antecknas i de handlingar som FGM 
upprättar för varje enskilt ärende och skriftligen meddelas parterna. 
 
20 § FGMs beslut i anmälningsärende skall avfattas skriftligen och förses med 
1. en beskrivning av den sakfråga ärendet gäller 
2. en sammanfattning av anmälarens kritik och motivering för denna 
3. en sammanfattning av svarandeföretagets invändningar samt skälen för 
dessa 
4. FGMs motiverade bedömning 
 
21 § FGMs vägledande rekommendationer skall avfattas skriftligen och förses 
med 
1. en beskrivning av den sakfråga ärendet gäller 
2. FGMs motiverade bedömning 
 
22 § FGMs allmänt hållna råd ska ges skriftligen på sätt som FGM finner 
lämpligt. 
 
23 § I det fall ett företag inte följer FGMs beslut eller vägledande 
rekommendation kan Sveff, efter beslut av Sveffs styrelse, väcka talan mot 
marknadsföringen enligt marknadsföringslagen eller annan tillämplig 



 

lagstiftning eller besluta om disciplinära åtgärder eller uppmärksamma behörig 
myndighet på det inträffade och svarandeföretagets vägran att följa FGMs 
beslut. Sveff kan istället uppmana anmälaren att vidta en sådan åtgärd. 
 
 
JÄV 
 
24 § Angående jäv mot FGM eller Tekniskt Sakkunnig gäller jävsreglerna i 8 § 
i lagen om skiljeförfarande.  
 
Vid jäv mot FGM skall ärendet överföras till en tillfällig FGM som utses av 
FGM, Sveffs ordförande/vice ordförande och AB Färgintressenters VD. Om 
detta inte är möjligt eller lämpligt skall FGM hänvisa en anmälare till 
Reklamombudsmannen eller annan etisk nämnd för god sed vid 
marknadsföring som är behörig att pröva frågan. 
 
 
PROTOKOLL OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSER 
 
25 § FGM skall diarieföra handlagda ärenden och på lämpligt sätt anteckna 
vidtagna åtgärder. 
 
26 § FGM skall kontinuerligt tillställa huvudmannen beslut i 
anmälningsärenden och vägledande rekommendationer och senast den 21 
februari varje år avge en sammanfattande berättelse om verksamheten under 
närmast föregående år. 
 
 
OFFENTLIGHET; HANDLINGSSEKRETESS OCH TYSTNADSPLIKT 
 
27 § FGMs beslut i anmälningsärenden och vägledande rekommendationer är 
offentliga. 
 
28 § Allmänt hållna råd är konfidentiella. 
 
29 § Utöver vad som framgår av 20 § får handling som finns hos FGM inte 
utan FGMs medgivande lämnas till utomstående. Ej heller får uppgift i sådan 
handling utan medgivande röjas för utomstående på annat sätt. 
 
Den som deltagit i handläggning av ärende hos FGM får inte för utomstående 
röja vad som förekommit vid överläggning i ärendet eller vad ett ännu inte 
offentliggjort beslut innehåller. 
 
 
 
 



 

 
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
 
30 § FGM uppbär arvode från AB Färgintressenter. Arvodets storlek och 
konstruktion bestäms efter överenskommelse mellan FGM och AB 
Färgintressenters VD. FGM och AB Färgintressenters VD fastställer avgift för 
avgivande av allmänt hållna råd i varje enskilt fall. 
 
 
ANTAGANDE OCH ÄNDRING AV STADGARNA 
 
31 § Dessa stadgar har antagits av Sveffs styrelse och skall gälla från och 
med den 2015-11-19. 
 
32 § Stadgeändring beslutas av Sveffs styrelse och efter 
hörande av FGM. 


