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Agenda  

1. Inledning   
Kristian välkomnar alla och förklarar mötet som öppnat. Introduktion av deltagarna och kort 
information angående upplägget   
Föregående protokoll godkänns och skall publiceras på avsedd plats i CABAS. 
 
2. Information från motor- och försäkringsbransch  
Motorbransch:  

MRF - Beg. marknaden går som aldrig förr, men nybilsförsäljningen lider, inte minst då 

produktionskapaciteten varit begränsad. För reparationsverkstäder går verksamheten relativt bra 

igen, men det finns ett antal verkstäder som ligger i farozonen och hösten kommer att vara 

avgörande. Viss permittering förekommer.  

SFVF - Många verkstäder funderar på att komplettera verksamheten med begagnathandel.   

Försäkring: 

Från If’s sida har anmälda skador sjunkit, men flödet av kalkyler är konstant. Inlösen har sjunkit 

med 30-40%. Ledtiden för reparation har minskat och verkstäderna har avverkat köerna.  

LF uppfattar samma trender, men ingen förändring inom inlösen.  

Gjensidige har ett stabilt flöde, eventuellt en marginell ökning.  

Protector, vilka har företag, kommun och landsting som kunder hade en nedgång i våras, men 

hösten har startat bra.  

3. Coronarelaterat från CAB 
De verkstäder som blir tidsstuderade upplevs ha mer att göra än innan semestrarna. I övrigt inget 
att tillägga. 
 
4. Medlemmar i Samverkansgruppen  
Första mötet med den nya konstellationen.  
Förslag från IF: det ska vara ett bestämt klockslag (under dagtid) som ska vara deadline för att 
anmäla sig. Detta får brett medhåll av medlemmarna och CAB inför förändringen.  
 
5. Status Fordonsanalys   
Enligt presentation. (Bilaga) 
 

6. Status CABAS  
Demonstration av kundforum.  
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Fråga från försäkringssidan hur kundönskemål viktas mellan verkstad och försäkringsbolag. Då ett 
önskemål från försäkring kan representera ett helt flöde, snarare än ett enskilt ärende.  

 
CAB förklarar att kundformuet skall inte ses som en beställningsprocess, utan ett sätt för 
produktledningen att komma närmare kunderna och ge en guidning till framtida 
produktutvecklingar.  

 
7. Status Tidsstandarder 
Diskussion om exempelreparationen från ytriktastudien, där bilden visar att ytriktning utförs utan 
demontering av angränsande ytterhölje: 
Flertalet deltagare anser att det är en felaktigt utförd reparation och att den typen av 
reparationen kan ge upphov till felaktiga tider. 
Ska dessa objekt tas med i studien? Förslaget är att inte ta med dessa objekt då det kan ge en 
missvisande bild och eventuellt missgynna de verkstäder som sköter sig. 
CAB följer hur vanligt förekommande det är på det verkstäder som används för tidsstudier. 
CAB upprepar att bara för att det studeras behöver det inte tas med i studien, allt material 
används inte per automatik till tidsstandarden.  

 
Tidsstudier av aluminiumriktningar visar att endast enklare/mindre riktningar utförs, det ger att 
det påvisar ingen skillnad mot stål. Förslag hur man ska kunna få mer avancerade/större 
aluminiumriktningar tas gärna emot. If tar upp frågan internt. 

 
Ersättningsverkstäderna för de två som valt att hoppa av skickas till Samverkansgruppen för 
påseende och återkopplas till vid nästa möte.  
 
Det material som ligger till grund för lackkontrollstudien ska delas med gruppen. 
 
MRF deltar inte i tidsstudierna men är informerade om studierna via Samverkansgruppen. 
 
8. Ev. nya marknadsbehov och prioritering 
Frågan att ta med mjukvara eller kalibrering i CABAS tas upp då det varierar väldigt mellan 
märken och fabrikat. Förslaget från MRF är att använda de fabrikstider som finns även i CABAS. 
Det kanske inte är en tidsstudie som behövs för att täcka dessa punkter, utan ett mer effektivt 
sätt att få in i systemet som reflekterar verkligen.  
 
9. Kommunikation 
Föregående protokoll läggs till handlingarna och presenteras på avsedd plats i CABAS. 
 
10. Övrigt  

 

 
 


