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Agenda  

1. Inledning   
Kristian välkomnar alla och förklarar mötet som öppnat. Föregående protokoll godkänns och skall 
publiceras på avsedd plats i CABAS. 
 
2. Information från motor- och försäkringsbransch  
Motorbransch – Fortfarande stor oro bland verkstäderna pga av Corona. Framförallt är det 

orderböckerna som minskat där ledtiderna tidigare kunde vara flera veckor och nu i många fall är 

ner på enskilda dagar. Nybilsförsäljningen har sjunkit med 47% senaste tiden. Kvalitetssäkrad 

skadeverkstad initiativet går just nu på sparlåga då det är svårt att besöka verkstäder. 

Försäkring – Ingen dramatisk nedgång i antalet skadeanmälningar, men stora variationer mellan 

geografiska områden. Länsförsäkringar har just släppt sin maskinskaderapport. 

CAB - Pia slutar sitt nuvarande uppdrag för att börja inom produktledning CABAS och Kristian 

Revay övertar som tillförordnat ansvaret för dataproduktion. Även Mats Wästvind får ny tjänst 

från 1/8 som ansvarig för fordonsaffären.  

3. Coronarelaterat från CAB  
Det har blivit svårare att säkra analysobjekt från generalagenter och CAB tar tacksamt emot hjälp 
från BIL Sweden. CAB återkopplar med de märken där man skulle behöva hjälp. I övrig enligt 
presentation. 
 
4. Medlemmar i Samverkansgruppen  
Motorbranschen tar upp frågan om gruppens sammansättning och mandat, speciell med 
avseende på försäkringsbolagsperspektiv. CAB informerade om att TFF inte längre utser 
representanter och CAB kommer därför att införa ett förfarande som säkerställer en möjligheten 
för samtliga försäkringsbolag att, om så önskas, delta i gruppens arbete. Försäkringsbranschen 
har fyra platser till sitt förfogande i gruppen.  
 
BIL Sweden ställde frågan om det finns möjlighet att ta med specifik expertis till dessa möten för 
att säkerställa kompetens i enskilda frågor. Förslaget från CAB är att frågor ska tas upp i utskott 
som återkopplar till Samverkansgruppen.   
 
5. Status Fordonsanalys   
Enligt presentation. 
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6. Status CABAS  
Öppen fråga till medlemmarna hur man kan åstadkomma en ökad användning av VIN-
kodsbaserat sök av, för närvarande Volvo-delar. Idag är användandet väldigt lågt. I övrigt enligt 
presentation. 
  
7. Status Tidsstandarder 
De frågor som lyfts till mötet av MRF, SFVF och BIL Sweden avhandlades: 

7.1 Verkstäders synpunkter – Alla verkstäder som väljer att delta får först en 
genomgång av hur studierna kommer att gå till varefter det står verkstaden fritt att 
besluta om att inte delta.  

7.2 Vilken kravspecifikation följs? – I urvalsprocessen ska det framgå att man har 
certifiering, eller kan påvisa kompetens för de relevanta reparationerna. Verkstaden 
vet inte vilka objekt som kommer att tas med i studien eller inte.  

7.3 Hur säkerställer man att studien följer kravspecifikationen? – Teknikerna från CAB 
registrerar reparationsprocessen i detalj. 

Ovanstående föranledde ett extrainsatt möte den 16:e juni 09.00 – 12.00 då syftet är att få en 
djupare inblick i studien. Inbjudan till Teams-mötet skickas av CAB.  

Förslag från CAB att utöka verkstadslistan med tre verkstäder enligt presentation rådde det 
enighet om.   

Frågan om tillverkartider lyfts i fråga om AC, Fyrhjulsinställning och Ljusinställning. 
Motorbranschen och BIL Sweden framhöll att CAB borde fokusera på det områden där tider 
saknas. CAB replikerar att man arbetar efter den prioritering som Samverkansgruppen har 
fastslagit. Om denna ska ändras får tas upp till övervägande vi kommande möte.  

I övrigt enligt presentation. 

8. Ev. nya marknadsbehov och prioritering 
 Inget 
 
9. Kommunikation  
CAB välkomnar deltagarna att meddela de personer som man önskar skall bli inbjudna till de 
videomöten som kommer att hållas efter varje Samverkansgruppsmöte. Syftet med dessa blir att 
för en större grupp kortfattat redogöra för mötet och verksamheten. CAB önskar återkoppling till 
den 29:e juni. 
 
10. Övrigt  
IF lyfter problematiken med olika tider för Volvorutor i TACDIS och CABAS. CAB förklarar att detta 
framförallt har att göra med de skruvade detaljerna i MYSBY6. Dialogen fortsätter med Volvo vid 
sidan av detta möte. 
MRF återkommer med specifik uppgift om vilka fordon som verkar sakna vissa detaljer 
demontera-montera kedjor i CABAS och som är kopplat till säkerhet. 
IF saknar övrig modell för mc och moped i CABAS där även märke kan läggas till. 

 


