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Nya mrf.se
MRF lanserade sin nya hemsida, mrf.se, som nu är huvud- 
kanalen till medlemmar, potentiella medlemmar, general- 
agenter, myndigheter, politiker, press och kunder.

MRF VIM
Affärssystemet för lack- och skadeverkstäder lanseras. Ut-
vecklat av branschen för branschen. Ersätter gamla MRF Pro. 

BegBil-16 
10-11 nov 2016. MRF arrangerade två fullbokade begagnat- 
dagar där vi belyste branschens framtid, digitalisering, 
sociala medier, lönsamhet och mycket annat! 

Godkänd bilverkstad
På MRFs initiativ har branschen tagit fram branschöverens-
kommelsen Godkänd bilverkstad, för att säkerställa kvalitet 
och fackmässighet för bilverkstäder.

Vår bransch lever i ständig förändring och takten ökar. 
Under 2016 hade vi mycket att göra.

Allt detta 
gjorde vi 2016

3 2050 som målår för fossilfri 
fordonsflotta – arbetat för att harmo-
nisera det svenska målet med resten 
av EU. Drivit opinion via facebooksite 
Fossilfritt 2050 
3 Almedalen – MRF medverkade i mer 
än 20 event för branschfrågor
3 Automässan – MRF förbereder 
seminarieprogram samt den årliga 
lack- och skadekonferensen som 
arrangeras januari 2017
3 Autogloben – stor satsning av MRF 
som medverkade på mässan med 
monter och seminarier kring kvalitet 
och lönsamhet
3 BegBil 2016 – konferens om begag-
nathandeln arrangerades; nuläge, 
framtid och dess digitalisering 
3 Begagnatstatistik – har gjorts mer 
tillgänglig, längre årsserier 
3 Bibehållen eller ökad mobilitet – 
alla försök att minska bilismen innebär 
ett ingrepp i mobiliteten. Dessa ska 
bekämpas under parollen: ”Bekämpa 
utsläppen – inte bilen”
3 Bilplastforum – fortsatt arbete med 
detta forum, som bevakar branschens 
intressen
3 Begagnat på nätet – MRF startade 
upp en arbetsgrupp för samarbetet med 
aktörerna i branschen
3 Bonus-malus-utredningen – MRF 
har svarat på remiss och lagt fram 
branschens krav
3 Branschöverenskommelse 
gällande inlösenbilar
3 Branschmöten – lack- och skade-
sektionen
3 CAB – möten med CAB runt ”grus i 
skon” och framtida samarbetsformer
3 CECRA – MRF deltog i flertalet 
arbetsgrupper i Bryssel

3 Distriktsträffar – har genomförts 
3 Drivmedelsskatter – vi har lobbat 
för att riva upp beslutet om att auto- 
matiskt höja drivmedelsskatterna 
fr o m 2017. Via bl a facebooksite 
”Rättvisa bilskatter” 
3 Fordonsprogrammet 
gymnasieskolan – MRF deltog lokalt i 
programråd
3 För bilbranschens bästa – MRFs nya 
payoff och grafiska profil lanserades
3  Försäkringsbolag – vi har haft mö-
ten och diskussioner i branschfrågor 
3 GA-enkäten – årlig medlemsenkät 
kring relationen med generalagenter-
na som besvaras av över 70% av MRFs 
medlemmar
3 Garantiersättning verkstäder 
– MRF har arbetat för att verkstäder 
ska få rimlig garantiersättning – både 
auktoriserade och fria verkstäder
3 Godkänd bilverkstad – support till 
aktiva pilotverkstäder
3 Grundutbildningar BPT 
– plastreparationsutbildning 
3 Hemsida – MRFs nya hemsida 
lanserades 
3 Härdplastutbildningar – vi har 
arrangerat en ny och branschanpassad 
utbildning
3 Höghastighetståg – lobbyarbete för 
att stoppa projektet som kommer att 
“äta upp” alla andra infrastrukturinves-
teringar under lång tid, till ingen nytta
3 Informationsturné – MRF & KBV har 
haft informationsträffar om Godkänd 
bilverkstad
3 Instagram – MRF startade 
instagramkontot ”MRF på väg” 
3 Juridikkurser – MRF har genomfört 
30-talet kurser för bilhandel och verk-
stad i hela landet

3 Juridisk rådgivning  
– till medlemmar
3 Kundvårdsutbildning  
– många kurstillfällen under året 
3  Lack- & skadekonferens – bran-
schens stora träff
3  Lacktidlistan – utbildning i CABAS 
har genomförts i hela landet
3  Lackreferensgrupp – överenskom-
melse av tidverk
3 LFG & MRF – vi har enats om gemen-
samma riktlinjer och gemensamma 
dokument
3  Miljömålsberedning– MRF har 
svarat på en 700-sidig remiss och 
lämnat branschsynpunkter
3 MRF Garantin – uppdatering villkor
3 MRF Kalkylprogram – försäljning,  
utveckling och utbildning av kalkylen 
3 MRF VIM – affärssystemet för lack- 
och skadeverkstäder har lanserats, 
ersätter MRF Pro 
3 MYN, Motorbransch collage
– MRF bidrar i MAFs arbete och start 
av piloter
3 MYSBY 6 – medverkat vid tidsstudier 
och diskussioner om nytt tidverk
3 Motorbranschen – Sveriges 
tongivande tidning för bilhandel och 
verkstäder fortsätter att granska 
branschen. Redaktionellt obunden
3 Möten GA/ÅFF/myndigheter
3 Nya plastutbildningar 
3 Nyckeltal – servicemarknad
3 Nyhetsbrev för tunga fordon  
– ett nyhetsbrev enbart för tunga 
fordon började distribueras
3 Nå ut till medlemsföretagen – 
berättat om vilka samarbetspartners 
MRF har och vad dessa erbjuder i form 
av produkter, tjänster och rabatter.
3 Plastprojekt kolfiber – vi utvecklade 
reparationsmetoder för kompositmterial

3 Privatleasing – arbetat fram 
branschanpassade villkor, regler och 
förtydliganden tillsammans med 
branschens parter
3 Referensgrupp för begagnat 
– har startat begagnatgruppen som 
kommer att utvecklas under 2017
3 Rekrytering till branschen  
– aktiviteter för att popularisera yrkena; 
branschen behöver 5 500 medarbetare 
de närmaste åren
3 Regional verksamhet – MRFs verk-
samhet ute i landet på 23 distrikt ökar 
fokus på utbildningsinsatser 
3 Reseavdragen – lobbyarbete för att 
nuvarande system för reseavdrag ska 
kvarstå som tidsbaserat
3 Riktlinjer skadeverkstad –
ackreditering av dokument SWEDAC; 
pilotverkstäder är igång
3 SERMI – fortsatt bevakning kring 
utvecklingen av SERMI 
3 Skattebetalarna – MRF-anslutna får 
rabatt på Skattebetalarnas skatte-
rättsskydd
3 Svara på remisser – MRF är remiss-
instans hos myndigheter, regeringen 
och departementen
3 Styrelsemöten – förbundsstyrelse-
möten och sektionsstyrelsemöten
3 Stöldskyddsmärkning med DNA 
– avtal om förmånliga rabatter till 
medlemsföretag på Smart DNA
3 Tjänstebilsbeskattning – arbetat 
för att ingen förändring av reglerna 
bör ske förutom vissa justeringar av 
”nedsättningar av förmånsvärdet”,  
långa spelregler viktigt
3 VDN – VDN från MRF Begtest på före-
tagens hemsidor, Bilia är pilotföretag 
3 Östra länken – opiononsarbete för att 
förbättra vägnätet 

Det här har vi genomfört under 2016...

I backspegeln



Tech Academy
MRF och MAF lanserar ny interaktiv teknikutbildning via 
platta och PC. Utbildningen riktar sig till skolor och verk-
städer i branschen.

Automässan
MRF är medarrangör på Automässan 2017 och arrangerar 
seminarieprogrammet. Vi möter medlemsföretag och 
kunder i egen monter samt bjuder in till den årliga lack- 
och skadekonferensen. Varmt välkommen!

Privatleasing
MRF kommer att ta fram informationsfoldrar till kunder-
na om vad Privatleasing innebär samt vad normalt slitage 
är, i samarbete med marknadens parter.

Branschens bästa tidning
Vi ger ut Motorbranschen - en modern tidning med vasst 
affärsfokus som ska ge en mångsidig bild av vad som sker och 
diskuteras i branschen. 

Stora utmaningar väntar vår bransch. Vi har en plan för de 
viktiga frågorna och är din högra hand för ökad lönsamhet. 

Allt detta ska 
vi göra 2017

o 74 ton – fortsätta att driva 74 ton för 
fler transporter och vägavsnitt 
o Almedalen – alla prioriterade 
områden kommer att tas upp under 
Almedalsveckan 2017.
o ARN – MRF fortsätter företräda 
branschen i Allmänna reklamations-
nämnden
o Automässan 2017 – MRF på plats i 
egen monter, arrangerar seminariepro-
gram samt lack- och skadekonferensen
o Avtalsförhandlingar – med ÅFF
o Barometer – ett verktyg för kon-
junkturbevakning tas fram
o BegBil-2017 – planerad konferens 
om  begagnathandeln 
o Begagnatgaranti – efterfrågan på 
en stark begagnatgaranti för MRF-
handeln finns och ett förslag tas fram 
o Begagnatutbildning för försälj-
ningschefer – ny utbildning tas fram
o Betalningssystem – skapa ett nytt 
betalningssystem för privatkunder vid 
bilköpet
o Bilen i staden – MRF arbetar för att 
det ska finnas plats för bilen i staden 
även i framtiden
o Bilplastforum – fortsatt arbete med 
detta forum, som bevakar branschens 
intressen
o Biodrivmedel – MRF arbetar med 
att biodrivmedel ska stimuleras så att 
vi kan uppnå fossilfrihet 2050
o Begagnat på nätet – säkerställa 
att branschens krav och önskemål tas 
tillvara 
o Miljökrav bilhandel/verkstad
– MRF deltar och bevakar myndighets-
krav, lokalt och på riksnivå
o Branschens pris – MRF delar ut pris 
till den person eller organisation som 
gjort framstående prestationer för 
bilbranschens bästa

o CAB – utveckla samarbetsformer för 
beslut i tidsstudier
o Cabotagefrågan – vi driver på 
för att det ska finnas resurser för att 
övervaka cabotagetrafik 
o CECRA – MRF deltar i flera arbets-
grupper i Bryssel
o Digitala avtal och villkor – utveck-
ling av nya leasingavtal i blankettpor-
talen MRF Online
o Distriktsträffar – bland annat 
inom lack och skador
o E-learning – analytisk felsökning 
och el-lära i pc-miljö
o Expertutbildningar –  
vidareutveckla bilplastreparatörer
o Fossilfri fordonsflotta – arbeta för 
att få generella teknikneutrala styrme-
del istället för föreslagna detaljregler i 
miljömålsberedning 
o Fulgas – bygger nätverk med myn-
digheter gällande kontroll "fulgas”  
o Försäkringsbolag – möten för att 
driva branschfrågor
o Försäkringsbolagsenkät – frågor 
kring relationen verkstad och bolag
o Gasbilprojekt – medverka i fram-
tidens säkra hantering av gasbilar i 
verksamheten
o GA-enkäten – årlig medlemsenkät 
med frågor kring relationen med ge-
neralagenterna som besvaras av över 
70% av MRFs medlemmar
o Godkänd bilverkstad – piloter 
testar dokumentet och innehållet. 
Planering, utbildning och implemen-
tering pågår
o Grundutbildningar BPT 
– plastreparationsutbildning
o Höghastighetståg – lobbyarbete för 
att stoppa projektet som kommer att 
“äta upp” alla andra infrastrukturinves-
teringar under lång tid
o Informationsträffar för studie-
vägledare 

o Juridikböcker – vi gör uppdatering
o Juridikkurser – MRF håller kurser 
för bilhandel och verkstad i hela landet
o Juridisk rådgivning  
– till MRF-medlemmar
o Kilometerskatt – kampanj
 – MRF arbetar mot förslaget att införa 
vägslitageavgift för tunga fordon
o Koldioxidskatt – MRF arbetar för att 
1 kg koldioxid ska kosta lika mycket att 
släppa ut, oavsett var det kommer ifrån 
o Lack- och skadekonferens – tema 
kvalitet, i samband med Automässan 
o Lack- och skadeträffar  
– lyfta upp ämnen som berör lokalt
o Lackreferensgrupp – ta till vara 
branschens intressen, uppdatera 
lacktidlistan
o Miljöregler på verkstaden – MRF 
driver på för att få enhetliga regler i 
landets samtliga kommuner
o MRF Begtest – MRF utvecklar syste-
met för inbytestest  
o MRF on Tour – MRF besöker 10 
platser i landet för att prata bransch, 
politik och juridik
o Motorbransch College – MRF sup-
porterar arbetet för en kvalitetssäkring 
av fordonsprogrammet
o MRF VIM – vidareutveckling av 
affärssystemet för lack- och skadeverk-
städer. Ersätter MRF Pro 
o MRF Kalkyl & ekonomi
 – utbildningar i hela landet
o Motorbranschen – Sveriges ton-
givande tidning för bilhandel och 
verkstäder fortsätter att granska bran-
schen – redaktionellt obunden
o Nyckeltal – servicemarknad 
o Nytt branschforum – skaderepara-
tionen, branschens intressen
o Orderavtal för privatleasing – ut-
vecklas och kommer att finnas tilläng-
ligt via MRF Online

o Plastutbildningar – utbilda skade-
beräknare och tekniker
o Plastreparationer för tunga fordon 
– ett nytt projekt startas upp
o Privatleasing – MRF kommer att ta 
fram informationsfoldrar till kunderna 
om vad Privatleasing innebär 
o Prognosarbete – tunga sektionen 
tar fram prognoser för lastbilsmarknad 
o Reparationsmaterial 
bilplast – medverka vid tester för att 
se till att bilplastreparatörer har rätt 
reparationsmaterial
o Reseavdragen  – lobbyarbete för att 
nuvarande system för reseavdrag ska 
kvarstå som tidsbaserat 
o Riktlinjer skadeverkstad 
– kvalitetsledningssystem för lack- och 
skadeverkstäder rullas ut
o Rättvisa bilskatter – vi fortsätter 
driva frågan om att beskattningen ska 
vara rättvis när det gäller olika trans-
portslag
o Självkörande bilar – MRF deltar i 
utredningen
o Sociala medier – MRF finns på 
facebook och Instagram
o Svara på remisser – från myndighe-
ter, regering och departement
o Tech Academy – MRF och MAF er-
bjuder skolor och branschen interaktiv 
teknikutbildning via platta/pc
o Tjänstebilsbeskattning – arbeta 
för att ingen förändring av reglerna bör 
ske –w långa spelregler viktigt
o Training Partner – medlemsrabat-
ter på utbildningar 
o Utbildning i lacktidlistan 
o Utökad medlemsupplaga av 
Motorbranschen  
o Östra länken – opiononsarbete 
för att förbättra vägnätet ”Bygg färdigt 
ringleden runt Stockholm”

Det här ska vi genomföra under 2017...

Vår färdplan

”Digitalisering och informationsägande
 - en ödesfråga för branschen.”

MRF bevakar och informerar.
Tommy Letzén, VD



Ta en titt på våra 
medlemsförmåner.

MRF erbjuder rådgivning, lokal närvaro, 

kurser, programvaror och ett flertal 

förmånliga rabattavtal med viktiga 

leverantörer i branschen. Läs mer om alla 

förmånliga medlemserbjudanden på mrf.se

Expertrådgivare. Goda råd är vår viktigaste förmån. 
Vi har hela sex personer som är experter inom det 
som rör bilbranschen och dess företagande. Är du 
medlem i MRF kan du maila eller ringa till dem. Fråga 
om allt från gruppundantaget och allmän biljuridik 
till praktiska verkstads- och bilhandelsfrågor och 
tekniska föreskrifter.

Juridisk rådgivning. Vår förbundsjurist hjälper 
dig med allmänna och specifika frågor som rör ditt 
företagande. Du kan även få hjälp med rådgivning i 
förhandlingar och när du skriver avtal.

Lokal närvaro. MRF har 23 distrikt från Kiruna i 
norr till Ystad i söder. Distrikten kan ta de lokala 
frågorna och du bygger även ett nätverk med andra 
branschföretag i ditt närområde.

Böcker för bilhandel och servicemarknad. Våra 
böcker har sålt i stora upplagor och används dagligen 
i bilhandelsföretag och på serviceverkstäder. Juridik-
böckerna är vägledande i MRFs juridikutbildningar. 
Specialpris för MRF-medlemmar.

Mjukvara för branschföretag. MRF erbjuder moln-
baserad mjukvara, som är oumbärlig i vardagen. 
Idag finns MRF Online, MRF Begtest och MRF Kalkyl.
Det senaste tillskottet är MRF VIM, en mjukvara för 
lack- och verkstäder med flera. Utbudet utvecklas hela 
tiden och som medlem erbjuds du specialpris 
på några av de bästa lösningarna i branschen.

Kurser och evenemang Våra branschanpassade  
utbildningar och evenemang är unika och anordnas 
enbart via oss på MRF. Passa på att utöka dina 
kunskaper eller få en inblick i de branschfrågor som 
är aktuella just nu. Specialpris för MRF-medlemmar.

Bilweb är Sveriges äldsta bilsajt med över 400 000 
besök varje månad. Här hittar du intressanta bilar från 
Sveriges bilhandlare. Bilweb växer så det knakar och 
har idag 700 anslutna bilhandlare med 53 000 bilar. 
Genom samarbetet får MRF:s medlemsföretag både 
kostnadseffektiv annonsering och  möjlighet till nya 
produkter och tjänster för ökad försäljning.

Carfax är leverantör av fordonshistorik för 
begagnade bilar.  Fordonshistoriken omfattas bl a 
av, stulna bilar, skrotade bilar, antal ägare, bristfällig 
mätarställning, besiktningshistorik, import eller 
export med mera. Carfax-rapporten hjälper hundratals 
köpare av begagnade bilar att ta bättre köpbeslut 
varje dag. Som medlem i MRF får du ett förmånligt pris 
på Carfax Dealer Program.

Stöldskyddsmärkning med DNA – SmartDNA®. 
Safe Solution AB erbjuder ett nytt unikt och patenterat 
säkerhetsskydd som har utvecklats i USA. SmartDNA® 
är omöjligt för brottslingar att tvätta bort, förstöra 
eller på annat sätt skydda sig emot. SmartDNA är inte 
giftigt eller hälsovådligt.

Scandic Hotels har över 80 hotell i Sverige. Ska du 
resa i tjänsten eller privat och behöver övernattning 
är Scandic ett bra val. Som medlem i MRF har ni 10 % 
rabatt på Scandichotell i Sverige, Norge och Danmark. 
Ni erhåller även rabatt på mötespaket inom Sverige.

Skatterättsskydd. Som medlem i Motorbranschens 
Riksförbund kan vi erbjuda dig och ditt företag ett 
juridiskt skydd om du har oturen att hamna i en tvist 
med Skatteverket, något som drabbar tiotusentals 
företag varje år. MRF anslutna företag har rabatt på 
Skattebetalarnas Skatterättsskydd – en produkt 
framtagen just för att ge dig som företagare extra 
trygghet till en låg kostnad.

Circle K erbjuder alla företag anslutna till MRF ett 
förmånligt erbjudande på företagskort. Förutom 
fina rabatter på drivmedel och trafikprodukter så 
har Circle K Sveriges största nätverk med cirka 800 
tankställen. Dessutom kan man på Circle K tanka 
miles som är ett drivmedel som tar dig längre. Alla 
kunder får också tillgång till en webbportal där man 
enkelt kan få uppföljning och statistik på tankkorten.

Willis är marknadsledande i Sveriges inom 
försäkringsförmedling och riskrådgivning. 
I samarbete med MRF har Willis tagit fram en företags- 
och flytande försäkring som helt är anpassad efter 
MRF-medlemmars behov. Gör som många av dina MRF-
kollegor redan gjort, spara in på försäkringspremien 
och se över ditt försäkringsskydd för företaget.

Training Partner och MRF erbjuder MRF-
företagen medlemspriser på utbildningar inom 
fordonsbranschen. I samarbete med Training Partner 
har vi ett antal inressanta utbildningserbjudanden. 
Allt till förmånliga medlemspriser.

Vår branschtidning 
ingår för medlemmar 
Vi håller våra läsare uppdaterade om vad 
som händer i vår värld och i omvärlden. 
Vi står på läsarens sida, inspirerar
och entusiasmerar, vidgar perspektiven, 
ger matnyttiga tips och idéer och 
försöker medverka till att bilbranschen 
blir en bättre bransch att verka i! 

Instagram  www.instagram.com/mrfpavag/

Facebook  www.facebook.com/motorbranschensriksforbund
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U
tgåva 11.2016 Servicebolaget M

BK AB, 556078-8811, ingår i M
RF.

Rättvisa bilskatter www.facebook.com/bilskatter/
Gilla bilen www.facebook.com/GillaBilen/
Utan bilen stannar Sverige www.utanbilenstannarsverige.se
Fossilfritt 2050 www.facebook.com/fossilfritt2050

Har du frågor eller vill veta mer kontakta oss på: Tel 08-701 63 00


