
 

 

 

Protokoll fört vid Samverkansgruppsmöte 2020-12-07 
 

Plats/datum: Mötet hölls via Teams, 2020-12-07 
 

Närvarande: 
Jan Olvenmo (JO), MRF 
Bengt Öberg (BÖ), MRF 
Michael Bergvall (MB), SFVF 
Fredrik Andersson (FA), SFVF 
Anders Karlsson (AK), BIL Sweden  
Per Bergholm (PB), if 
Fredrik Westerlind (FW), Folksam 
Peter Melin (PM), Gjensidige 
Fredrik Larsson (FL), Kammarkollegiet 
Peter Afzelius (PA), CAB 
Mats Wästvind (MW), CAB 
Kristian Révay (KR), CAB 
Anders Lindkvist (AL), CAB (protokollförare) 

 
 

1. Inledning 

CAB (KR) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. 
 
Genomgång av dagordningen för mötet. En fråga anmäls till punkten Övrigt av MRF (JO) – 
Grundning av plastdetaljer. 
 
Föregående protokoll godkänns utan anmärkningar. 

2. Information från motorbransch och försäkring 

If (PB): Ingen ny information sedan föregående möte. 
 
Folksam (FW): Ingen ny information. 
 
Kammarkollegiet (FL): Ingen ny information. Är ny i gruppen. 
 
Gjensidige (PM): Ingen ny information. 
 
BIL Sweden (AK): Allmänt sjunkande försäljningssiffror, undantaget laddbara bilar. 
Hittills 2020: 
- Personbilar: -17% 
- Transportbilar och lätta lastbilar: -37% 
- Laddbara bilar: +39% 
 
MRF (JO): Branschen uppger att det är lugnare på verkstäderna, minskad tillgång på jobb. 
 
SFVF (MB): Bekräftar bilden från MRF, finns en oro i branschen p.g.a. den minskade tillgången på 
jobb. 



 

 

 

 
 
 

3. Corona relaterat från CAB 

CAB (KR): Fler verkstäder som tackar nej till att vara med på tidsstudier p.g.a. Corona.   

 

4. Medlemmar i Samverkansgruppen 

Två nya medlemmar i gruppen till detta möte: 

- Fredrik Westerlind, Folksam 

- Fredrik Larsson, Kammarkollegiet 

De presenterar sig kort för övriga gruppen. 

 

 

If (PB) upprepar önskemålet om att de stora försäkringsbolagen ska få tre platser i 

Samverkansgruppen, istället för två som idag. 

 

Gjensidige (PM) framför ett önskemål om att även de små försäkringsbolagen ska få 

ytterligare en plats i gruppen. 

5. Status Fordonsanalys 

CAB (KR) presenterade statusen för fordonsanalyser. 

För mer information se presentation från mötet. (Bilaga) 

 

If (PB) önskar att de analyserade fordonen även redovisas på grupperade på 

grundmodellnivå, t.ex. Volvo V90, och inte bara per enskild modell. 

CAB (KR): Den informationen kan CAB ta fram till kommande möten. 

6. Status CABAS 

CAB (AL) presenterade statusen för CABAS-utvecklingen. Visade information om releasen i 

november, samt information om vad som är planerat till releasen i februari. För mer 

information se presentation från mötet. (Bilaga) 

 

CAB (AL) presenterade även hur CABAS kommer att hantera uppdelningen av 

strålkastarrenovering i två arbetsoperationer. Förändringen kommer att göras 1 januari 

2021. För mer information se presentation från mötet. (Bilaga) 

 

Mötet tyckte att CAB:s förslag för strålkastarrenovering var bra. 

 

MRF (JO): Vill att det tydliggörs i CABAS att materialersättning ej är inkluderat i 

arbetsoperationerna för strålkastarrenovering. 

 



 

 

 

7. Status Tidsstandarder 

7.1 Ytriktastudien 

CAB (KR): Det kommer att hållas ett möte mellan MRF och CAB den 16/12 för att diskutera 

ytriktastudien och MRF’s skrivelse till medlemmarna om att man inte stödjer studien. Innan 

det mötet finns ingen ny information att ge från CAB:s sida. 

 

If (PB): Beklagar det uppkomna läget, vill inte att studien ska försenas p.g.a. detta. 

 

 

7.2 Kontrollstudie personbilslack 

CAB (KR) informerar om den kontrollstudie rörande personbilslackering som CAB har 

genomfört. För mer information se presentation från mötet. (Bilaga) 

 

Kommentarer från deltagarna: 

• If (PB): 

o If har ej deltagit på telefonintervjuerna. Hade ej tid att delta då de blev 

kontaktade av CAB. Hade uppskattat tydligare information från CAB rörande 

syftet med intervjun. 

o Tycker inte att frågorna i telefonintervjun är tillräckligt detaljerade. 

Svar från CAB (KR): Detaljfrågorna ställdes i samband med besöken på 

verkstäderna. 

o Används det bara slipgrund på verkstäderna idag, eller förekommer det även 

non-sanding? 

Svar från CAB (KR): Måste kontrollera hur detta hanterades under 

kontrollstudien. 

o Viktigt att komma ihåg fördelningstidens påverkan på arbetskostnaden. 

Mycket viktigt att det finns en tydlig definition av vad som ingår i 

fördelningstiden respektive inte ingår. 

o Upplevda problemområden idag: 

▪ Hantering av meryta 

▪ Kulörproblematik, svårt att bestämma rätt kulör. 

• MRF (BÖ): Kunskapen om hur nuvarande tidstandard ska användas är lite låg i 

branschen. Kan därför vara svårt att besvara frågeställningarna från CAB. 

• MRF (JO): 

o Många frågor kring tidsättning av Body i branschen just nu. 

o Finns vissa biltillverkare som tycker att kvalitetskraven i lacknomen är allt för 

låga. Kunderna förväntar sig högre kvalitet. 

o Önskar ökad tydlighet i Användarinstruktionerna, helst med ett bättre 

användarstöd inne i CABAS. 

 

 



 

 

 

8. Ev. nya marknadsbehov och prioritering 

CAB (KR) visade prioriteringslistan. 

Mötesdeltagarna önskar inte göra några förändringar av prioritetsordningen. 

 

9. Kommunikation 

Föregående protokoll godkänns för publicering i CABAS enligt ordinarie rutin. 

10. Övrigt 

Grundning av plastdetaljer 

MRF (JO) lyfter ett problem rörande plastdetaljer som kommer färdiggrundade från 

biltillverkaren. Ibland levereras de i en ljus ton och ibland i en mörk ton, det går inte att 

specificera vid beställningen. Detta skapar problem hos lackverkstäderna då det kan vara 

svårt att få till rätt kulör beroende på om detaljen har en ljus eller mörk grund. Leder ofta till 

att lackverkstaden måste grunda om detaljen för att kunna få till rätt kulör. MRF anser inte 

att dagens tider och materialberäkning tar höjd för detta, därför vill de att 

användarinstruktionen förtydligas. För mer information se presentation från MRF. (Bilaga) 

 

Kommentarer från deltagarna: 

• If (PB): 

o Försäkringsbolagen kommer att få betala dubbelt för grundningen om både 

biltillverkaren och lackverkstaden ska grunda. 

• If (PB) och Folksam (FW): 

o Försäkringsbolagen behöver ta upp frågan med generalagenterna, för att 

hitta en lösning på roten till problemet. 

• Gjensidige (PM): 

o Frågan får tillsvidare hanteras från fall till fall. 

• CAB (KR): 

o Anser att detta behöver göras upp mellan parterna. CAB kan ändra i 

användarinstruktionen om alla är överens.  

 

 

11. Nästa möte 

Planen är att hålla 6 möten under 2021, 3 på våren och 3 på hösten. 

Deltagarna vill att CAB skickar ut förslag på mötesdatum. 

 

If (PB): Vill ha tidigare information om man får deltaga på mötet eller inte. Längre 

framförhållning från CAB önskas. 

 
Mötet avslutas. 

 
Bilaga 1: Samverkansgruppen 2020-12-07.pdf 
Bilaga 2: Lackering ny grundad plastdetalj.pdf 
 


