
Tillsammans för en bransch i ständig rörelse
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I backspegeln Vår färdplan
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3Juridikböcker 
Våra populära juridikböcker kom ut i nya uppdaterade 
versioner. Nya kapitel och nya praxis från ARN. Bilhandels- 
juridik och verkstadsjuridik. 

GDPR 
MRF tog fram branschens code of conduct, uppförande- 
kod med anledning av ny lagstiftning gällande person-
uppgifter. 

Begagnatutbildning
Vi genomförde efterfrågad utbildning inom begagnat till 
försäljningschefer i branschen.

Autogloben 
MRF var medarrangör till Autogloben och arrangerade stort 
seminarieprogram under mässan. Vi fanns med i egen monter 
samt genomförde årets lack- och skadekonferens.

Vår bransch lever i ständig förändring och takten ökar.  
Under 2018 genomförde vi mycket. 

Allt detta  
gjorde vi 2018

3 74 ton – fortsatte att driva 74 ton för 
fler transporter och vägavsnitt 
3 Almedalen – MRF medverkade 
och arrangerade seminarier under 
Almedalsveckan 2018
3 Annonsplats – vi skapade en plats 
för rekrytering på Motorbranschens 
nya webbplats
3 Arbetsmiljöfrågor – lack- och 
skador
3 ARN – MRF företrädde branschen i 
Allmänna reklamationsnämnden
3 Attraktiv bransch – MRF lanserade 
sajten - få framtiden att rulla 
- blifordonstekniker.se
3 Autogloben – MRF arrangerade 
stort seminarieprogram samt fanns 
på plats i egen monter
3 BegBil-18 – välbesökt begagnat- 
konferens med 350 besökare
3 Begagnatutbildning för försäljnings- 
chefer – ny utbildning startade 
3 Bilen i staden – MRF har arbetat för 
att det ska finnas plats för bilen 
i staden även i framtiden
3 Bilmarknaden – vi gav ut månadsvis 
statistik för nybilar, begagnat och 
privatleasing
3 Bilplastforum – fortsatt arbete med 
detta forum, som bevakar branschens 
intressen
3 Bilreparationsutbildning – steg II
3 Bok om mobilitet togs fram  
– opinionsarbete
3 Bonus-malus – vi påverkade delar 
i systemet 
3 Bästa försäkringsbolag – MRF  
delade ut pris till bästa försäkringsbolag
3 Branschforum – representerat 
branschen i olika forum ex lack- 
referensgruppen 
3 CAB System – tagit tillvara på  
branschens synpunkter på CABAS
3 CECRA – MRF deltog i flera arbets-
grupper runt EU-frågor
3 Distriktsträffar – vi har genomfört 
träffar lokalt

3 Employer branding – vi har genomfört 
utbildning i att attrahera arbetskraft
3 Expertutbildningar – vi har vidare-
utvecklat bilplastreparatörer
3 Fordonsprogrammet gymnasie- 
skolan – MRF deltar lokalt i programråd
3 Fossilfri fordonsflotta – MRF är 
för att vi på sikt ska ha en fossilfri 
fordonsflotta  
3 Fulbilar – MRF drev frågan om 
system för att få bort skrotbilar från 
naturen
3 Försäkringsbolag – vi har deltagit i 
möten och drivit branschfrågor
3 Försäkringsbolagsenkät – årlig 
enkät med frågor kring relationen 
verkstad och bolag
3 GA-enkäten – årlig medlemsenkät 
med frågor kring relationen med  
generalagenterna som besvaras av 
MRFs medlemmar
3 GDPR – MRF tog fram branschens 
code of conduct, uppförandekod 
3 Godkänd bilverkstad – MRF har 
drivit arbetet med kvalitetskonceptet 
GBV, implementering pågår
3 Grundutbildningar BPT – plast- 
reparationsutbildning har genomförts
3 Inlösenbilar – MRF medverkade till 
att fordonsgymnasier fick inlösenbilar 
från försäkringsbolag 
3 Härdplastutbildningar – vi har 
arrangerat branschanpassad utbildning
3 Juridikböcker – vi har uppdaterat 
boken Bilhandelsjuridik
3 Juridikkurser – MRF genomförde 
kurser för bilhandel och verkstad i  
hela landet
3 Juridisk rådgivning  – daglig råd-
givning till MRF-företag 
3 Koldioxidskatt – MRF har drivit på 
frågan för att 1 kg koldioxid ska kosta 
lika mycket att släppa ut, oavsett var 
det kommer ifrån
3 Lack- och skadekonferens – MRF 
arrangerade den årliga konferensen i 
samband med Autogloben 

3 Lackutbildning  – utbildning om 
tidssättning, lackering och elsäkerhets- 
utbildning
3 Lackreferensgrupp – ta till vara 
branschens intressen, uppdatera 
lacktidlistan
3 MRF Begtest – MRF har med  
Bilvision fortsatt utvecklingen med  
nya  MRF Begtest 
3 MRF PÅ VÄG – MRFs team har varit 
på Sverigeturné och pratat bransch, 
politik och juridik med MRF-medlemmar
3 Motorbranschcollege – MRF har  
medverkat till att flera gymnasieut-
bildningar inom fordon har certifierats 
som MBC
3 MRF filmer i sociala medier– filmer 
togs fram för att driva trafik till sociala 
medier och visa fördelarna för allmän-
heten att nyttja MRF-företag
3 MRF Kalkylprogram – utveckling 
och utbildning av kalkylen
3 MRF VIM – vidareutveckling av nya 
funktioner i affärsssystemet för lack- 
och skadeverkstäder 
3 MRF Ekonomiutbildning – vi 
genomförde steg I och steg II
3 MRFs stora pris –  
John-Erik Hellström, fordonslärare i 
Örnsköldsvik fick i år ta emot priset
3 Mobilitet – MRF arbetade för att 
samhället ska svara upp mot det behov 
av mobilitet som människor har 
3 Motorbranschen  
Sveriges tongivande tidning Motor-
branschen fortsatte att granska  
branschen och genomförde läsar-
undersökning 
3 Möten GA/Åff/myndigheter 
3 Nordiskt lack- och skaderåd –  
samarbete inom lack- och skadefrågor
3 Nyhetsbrev för tunga fordon –  
vi levererade nyhetsbrev enbart för 
tunga fordon
3 Plast, lack & skadeverksamhet  
– vi tog fram särskilt informationsma-
terial för lack & skadeverksamheten

3 Plastutbildningar – vi har utbildat 
skadeberäknare, plastreparatörer  
och tekniker
3 Plastreparationer för tunga fordon 
– projektet utvecklades under året
3 Prognosarbete – tunga sektionen 
tog fram prognoser för lastbilsmarknaden 
3 Reparationsmaterial bilplast 
– MRF har medverkat vid tester för att 
se till att bilplastreparatörer har rätt 
reparationsmaterial
3 Reseavdragen – lobbyarbete för att 
nuvarande system för reseavdrag ska 
kvarstå som tidsbaserat 
3 Kvalitetssäkrad skadeverkstad 
– riktlinjer skadeverkstad började 
rullas ut
3 Rättvisa bilskatter – vi har fortsatt 
att driva frågan om att beskattningen 
ska vara rättvis när det gäller olika 
transportslag
3 Sociala medier – MRF har plugg- 
annonserat på facebook och Instagram
3 Styrelsemöten– förbundsstyrelse-
möten och sektionsmöten
3 Support till konsumentvägledare 
3 Svarat på remisser – från myndig-
heter, regering och departement
3 Tech Academy – ny modul för 
hybrid- och elfordon lanserades  
3 Toolbox – MRF Toolbox levererades 
till våra medlemmar 
3 Utbildning i Employer branding  
– vi har genomfört utbildningar i ämnet 
3 VDN – uppdatering och lansering av 
ny varudeklaration i samarbete med 
Konsumentverket
3 Verkstadsjuridik – uppdatering och 
lansering av ny version 
3 Wayke - MRF har medverkat till att 
driva branschens egna marknadsplats 
för begagnade bilar  
3 Östra länken – vi har drivit  
opinionsarbete på sociala medier, via 
rättvisa bilskatter och östlig förbindelse
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MRF-garanti - uppdatering
MRF arbetar fram och lanserar en ny version av 
MRF-garantin.

Rekrytering till branschen
Många aktiviteter för att popularisera yrkena i branschen 
då branschen behöver drygt 6 000 medarbetere de 
kommande åren.

MRF filmer i sociala medier
Via filmer driva trafik och visa fördelarna för kunderna 
att vända sig till ett MRF-företag.

BegBil TUNGA
MRF arrangerar begagnatseminarium kring tunga fordon. 

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 2019

o Alkobommar för lastbilar – vi 
påverkar så att dessa kommer igång 
o Almedalen – MRF finns på plats och 
diskuterar aktuella frågor i debatten
o Arbetsmiljöbroschyr – information  
tas fram om bl a arbetsgivaransvar  
o Arbetsmiljöfrågor – lack- och skador 
o ARN – MRF företräder branschen i 
Allmänna reklamationsnämnden 
o Begagnatgaranti – vi tar fram nytt 
förslag till MRF-garanti 
o Begagnatutbildning – vi arrangerar 
utbildningar för försäljningschefer
o BegBil TUNGA – MRF arrangerar 
begagnatkonferens om tunga fordon 
o BegBil-19 – MRF arrangerar beg- 
agnatkonferens för fjärde året i rad 
o Bilen i staden – ett särskilt projekt 
om att  bilen behövs även i staden 
o Bilens dag 28 oktober– MRF firar 
Bilens dag och driver hemsida och fb 
o Bilplastforum – bevakar branschens 
intressen inom Bilplastreparationer
o Bilplastteknik – ny exklusiv infor-
mationssida om BPT på mrf.se 
o Bilreparationsutbildning – steg II
o Blifordonstekniker.se – vi jobbar 
vidare med projektet Få framtiden att 
rulla för att locka medarbetare till vår 
bransch
o Bokningssajt – ny version av MRFs 
bokningssajt för utbildningar, kurser 
och event 
o Bonus-malus – vi behöver påverka 
och få till ändringar i systemet
o Branschforum – representera 
branschen i olika forum ex lack- 
referensgruppen
o CAB System – ta tillvara på  
branschens synpunkter på CABAS 
o CECRA – MRF deltar i flera arbets-
grupper i Bryssel
o Distriktsträffar – vi genomför 
träffar lokalt  
o Driva opinion i sociala medier – 
MRF driver ett antal olika sajter på fb 
och twitter

o Enkät – vi genomför den årliga 
försäkringsbolagsenkäten
o Fossilfri fordonsflotta – MRF är 
för att vi på sikt ska ha en fossilfri 
fordonsflotta  
o Fordonsprogrammet gymnasie- 
skolan – MRF deltar lokalt i programråd
o Försäkringsbolag – bransch- 
diskussioner 
o GA-enkäten – årlig medlemsenkät 
kring relationen med generalagenterna 
som besvaras av MRFs medlemmar
o Godkänd bilverkstad – kvalitets- 
sytemet utvecklas och alla verkstäder 
ska vara igång under 2019. 
o Grundutbildningar BPT 
– plastreparationsutbildning 
o Härdplastutbildningar – vi  
arrangerade utbildningar
o Informera den nya riksdagen om 
våra frågor
o Inlösenbilar – bort från upp- 
ställningsplatser på verkstäderna
o Juridikkurser – MRF genomför kurser 
för bilhandel och verkstad i hela landet
o Juridisk rådgivning – daglig  
rådgivning till MRF-medlemmar
o Järva, politikerveckan – vi finns på 
plats och driver frågan om rekrytering 
och attraktiv bransch
o Koldioxidskatt – MRF fortsätter 
driva på frågan för att 1 kg koldioxid ska 
kosta lika mycket att släppa ut, oavsett 
var det kommer ifrån
o Lack- & skadekonferens 2019 
– branschens stora träff arrangeras
o Lackutbildningar 
o Medlemsförmåner – hålla god 
kontakt och utveckla samarbeten med 
viktiga leverantörer i branschen som 
ger MRF-företag unika erbjudande
o Medlemsrekrytering – aktiviteter 
för att få flera medlemmar
o Miljözoner – MRF arbetar för att  
utformningen och reglerna ska bli rimliga 
o Mobilitet – Bilen är nödvändig för 
vår mobilitet, MRF driver frågan

o Momsavdrag för bilhandel – MRF 
driver frågor om fullt momsavdrag för 
leasade demobilar även för bilhandeln
o Motorbranschcollege – Fördjupat 
samarbete med MBC 
o Motorbranschen – tidningen kom-
mer att kunna läsas digitalt
o MRF Ekonomiutbildning – steg I 
och steg II
o MRF-garanti – vi arbetar fram en ny 
MRF-garanti
o MRF filmer i sociala medier – via 
filmer driva trafik och visa fördelarna 
för allmänheten att nyttja MRF-företag 
o MRF Kalkylprogram – utveckling 
och utbildning av kalkylen
o MRF Online – lansering av ny version 
av våra digitala blanketter 
o MRF PÅ VÄG – vi fortsätter vår 
uppskattade Sverigeturné och besöker 
MRFs medlemsföretag 
o MRFs Stora Pris – årligen återkom-
mande prisutdelning
o MRF tycker – MRF uppdaterar folder 
och hemsida med MRFs åsikter gällande 
politiska förslag
o MRF VIM – utveckla systemet vidare 
o Möten GA/ÅFF/myndigheter 
o Nordiskt lack- & skaderåd  
– samarbete inom lack- och skadefrågor
o Nuläget på bilmarknaden 
– månadsvis statistik för nybilar,  
begagnat och privatleasing 
o Plastreparationer för tunga fordon  
– projektet fortsätter och utvecklas vidare
o Plastkännedom – för skadeberäknare
o Prognosarbete – tunga sektionen 
tar fram prognoser för lastbilsmarknad
o Regional verksamhet – MRF bedriver 
verksamhet ute i landets 23 distrikt 
o Rekrytering till branschen  
– aktiviteter för att popularisera yrkena; 
branschen behöver drygt 6 000  
medarbetare de närmaste åren
o Reseavdragen – MRF arbetar vidare 
för bevarandet av reseavdragen 
 

o Kvalitetssäkrad skadeverkstad  
– målet är att under 2019 nå 200 
godkända skadeverkstäder
o Rättvis kundvård – MRF kurs för 
servicerådgivare 
o Rättvisa bilskatter – Fb-sida där vi 
driver opinion för en sansad beskattning 
o Skolfrågor – lack och skador
o Styrelsemöten – förbundsstyrelse-
möten och sektionsstyrelsemöten
o Support till Konsumentvägledare  
o Svara på remisser – MRF är  
remissinstans hos myndigheter,  
regeringen och departementen
o Tech Academy – nya moduler för 
lack och skade i vår digitala fordons-
utbildning
o Tips till en ny regering – MRF sam-
manställer förslag på handlingsplan 
till den nya regeringen
o Toolbox – uppdatering av MRF 
Toolbox
o Tunga fordon – MRF driver på för  
att få flera vägar godkända för 74-tons- 
ekipage 
o Utbildning för testare – MRF 
arrangerar utbildning för värderare av 
begagnade fordon
o Utredningar – MRF ska ta fram ett 
antal utredningar om bilens betydelse
o Vägslitageavgift – vi driver frågan 
om nej till vägslitageavgift - utan 
skatteväxling

”Teamwork 
är nyckeln för 
att attrahera 

morgondagens 
medarbetare.”

– 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 medlems-
erbjudanden 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. 
Nya versioner ute nu.

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 event Våra branschanpassade  
utbildningar och event 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.

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.

Nyckeltalsinstitutet som erbjuder nyckeltal för 
kartläggning och analys av företagets viktigaste resurs 
– personalen.

AM Systems molntjänst hjälper dig digitalisera 
och effektivisera alla nödvändiga processer i din 
organisation såsom formulär, underhåll, rapporter, 
policyer, bedömningar.

Fordonsliggare AB har en ackrediterad lösning som 
är väl beprövad sedan 2010. Nytt samarbetsavtal med 
MRF.

Movenium är leverantör av en digital personalliggare, 
Visma Entry, som är en komplett lösning för att 
möta Skatteverkets nya krav för personalliggare inom 
fordonsbranschen.

Carfax är leverantör av fordonshistorik för 
begagnade bilar. 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.

Personlig svarsservice erbjuder en rad olika tjänster, 
bland annat telefonpassning, bemannad webchatt och 
servicebokning. 

Scandic Hotels har över 80 hotell i Sverige. Ska du 
resa i tjänsten eller privat och behöver övernattning är 
Scandic ett bra val. 

Skatterättsskydd. Som medlem i MRF 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.

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. 

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. 

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

Ikaros erbjuder MRF-företagen fri, telefon- 
konsultation och rabatt på Ikaros tjänste- och 
produktutbud. MRF vill genom samarbetet med 
Ikaros göra det enkelt för medlemsföretagen att få rätt 
konsultation i miljöfrågor.

Rättvisa bilskatter www.facebook.com/bilskatter
Gilla bilen www.facebook.com/GillaBilen
Utan bilen stannar Sverige www.utanbilenstannarsverige.se
Östlig förbindelse www.facebook.com/ringleden

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!  

Vi finns också på motorbranschen.mrf.se

Har du frågor eller vill veta mer kontakta oss - www.mrf.se

@MRF_Sverige@mrfpavag@motorbranschensriksforbund


