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VERKSAMHETSPLAN PORTGRUPPEN 2023 

Om dokumentet 
Detta dokument syftar till att beskriva vilka verksamhetsområden Portgruppen ska fokusera 

på och målmedvetet arbeta med under 2023. Dokumentet utgår från Portgruppens 

övergripande uppdragsbeskrivning. Dokumentet tar upp prioriterade aktiviteter, syftet med 

dessa och är en inventering av vilka resurser som finns att tillgå. 

Denna plan är ett levande verktyg och inte en fast mall för hur arbetet borde se ut. 

Planeringen kan ändras utifrån omständigheterna. 

Om Portgruppen 
Portgruppen är branschorganisationen för svenska tillverkare och leverantörer av slagportar, 

takskjutportar, vikportar, snabbrullportar, rulljalusier, rullgaller, rullportar, garageportar, 

grindar, bommar och därtill relaterade produkter och tjänster. 

Portgruppens uppdrag 
Portgruppen verkar för hög säkerhet, hög kvalitet och hög teknisk standard i branschen. 

Portgruppen bedriver verksamhet i den ideella föreningen, där också serviceverksamhet t.ex. 

i form av utbildningsverksamhet bedrivs. 

Vision 
• Att vara en respekterad och erkänd organisation 

• Att vara den självklara samtalsparten i branschen för myndigheter, organisationer och 

kunder 

• Att vara en kvalitetsstämpel för medlemsföretagen 

• Att det är självklart för branschens aktörer att vilja vara medlemmar samt att alla 

under EN 13241 blir medlemmar 

• Att Portgruppen höjer kunskapsnivån i branschen 
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Verksamhetsområden 
 

Kursverksamhet 

Aktivitet Ansvarig Syfte Mål Hur? 

Säker Port, 1 dag Kansliet och 

medlemsföretag 

Höja 

kunskapsnivån 

för de enskilda 

medlemsföre-

tagen 

Minst 60 

personer 

genomgår 

kursen 

under 

året. 

5 

kurstillfällen 

i första hand 

i egen regi 

hos 

medlemmar 

Minst 12 

deltagare 

per tillfälle 

Öppet för 

medlemmar 

att hålla i 

egen regi. 

Entreprenadjuridik för port-

branschen, 1 dag 

Kansliet Höja 

kunskapsnivån 

för de enskilda 

medlemsföre-

tagen 

Minst 24 

personer 

genomgår 

kursen 

under året 

Minst 2 

kurstillfällen 

under året.  

Avtalsjuridik för försäljning 

av portar utan montage, 3 

timmar digitalt 

Kansliet Höja 

kunskapsnivån 

för de enskilda 

medlems-

företagen  

Minst 24 

personer 

genomgår 

kursen 

under året 

Minst 2 

kurstillfällen 

under året 

Utbildningsinsatser vid 

behov till 

medlemsföretagen 

(digitalt) 

Jan Tegehall Höja 

kunskapsnivån 

för de enskilda 

medlemsföre-

tagen 

80% av 

medlemm

arna 

Minst 2 

tillfällen 

under året 

Utbildningstillfällen en 

gång på våren och en 

gång på hösten 

Styrelsen    

/kansliet 

Höja 

kunskapsnivån 

för de enskilda 

medlemsföre-

tagen 

80% av 

medlemm

arna 

2 tillfällen 

under året 
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Nätverk 

Aktivitet Ansvarig Syfte Mål Hur? 

Vårmöte Styrelse/ 

Kansli 

Ett forum där 

medlemsföretagen 

träffas och tar del av 

senaste nytt i 

branschen samt 

någon form av 

utbildning 

80 % av 

medlemmarna 

deltar 

Kansliet tar 

fram program 

och bokar efter 

avstämning i 

styrelsen 

Höstmöte Styrelse/ 

Kansli 

Ett forum där 

medlemsföretagen 

träffas och tar del av 

senaste nytt i 

branschen samt 

någon form av 

utbildning 

80 % av 

medlemmarna 

deltar 

Kansliet tar 

fram program 

och bokar efter 

avstämning i 

styrelse 

Marknads-

kommittén 

Jonas 

Larsson, 

samman-

kallande 

Stödjande i 

värvningsarbetet för 

Portgruppen samt 

vara referensgrupp 

för det 

kommunikations-

material som 

Portgruppen 

använder/tar fram 

- Möten vid 

behov 

Tekniska 

kommittén 

Dennis 

Melin, 

samman-

kallande  

Vara referensgrupp 

för de tekniska 

frågor som kommer 

in till Portgruppen  

- Möten vid 

behov 

Kvartalsvis 

statistik 

 

Action 

Dialog 

Partner 

Ge de 

medlemsföretag 

som deltar en 

uppfattning om hur 

branschen utvecklas 

Data levereras 

kvartalsvis via 

webbportal 

Inrapportering 

och 

sammanställ-

ning av data 

kvartalsvis 

 

Branschnytta 

Aktivitet Ansvarig Syfte Mål Hur? 

Tekniska rådet Dennis 

Melin, 

samman-

kallande  

Bevaka och driva 

tekniska frågor i 

branschen 

- Möten vid behov 

Dennis Melin, Jan 

Tegehall, Krister 

Andero, Mats 
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Berghed, Ola 

Hansson, Per Odén,  

Etablerad relation 

med Boverket 

Bransch-

ansvarig 

Upprätthålla relation 

samt driva 

påverkansarbete 

Vid behov bjuda 

in till relevant 

möte 

 

Etablerad relation 

med 

Arbetsmiljöverket 

Bransch-

ansvarig 

Upprätthålla relation 

samt driva 

påverkansarbete 

Vid behov bjuda 

in till relevant 

möte 

 

Etablerad relation 

med SWETIC 

Ola 

Hansson 

Upprätthålla relation 

samt driva 

påverkansarbete 

Vid behov bjuda 

in till relevant 

möte och 

bevaka 

uppdatering av 

erfarenhetsdoku

mentet 

 

Tekniksupport Tekniska 

kommittén 

Erbjuda 

medlemsföretagen 

support i tekniska 

frågor 

- Sammankallande får 

frågor 

vidarebefordrade från 

kansliet 

EDSF och SIS Jan 

Tegehall 

Bevakning av 

tekniska frågor av 

intresse för 

branschen 

Portgruppen får 

relevant info 

genom 2 

nyhetsbrev per 

år 

Löpande bevakning 

genom möten och 

mailutskick. Ca 2 

timmar per vecka. 

Faktablad Jan 

Tegehall 

Erbjuda utbildning i 

form av 

sammanfattad 

information om 

viktiga branschfrågor 

Nya faktablad 

vid behov och 

uppdatering av 

befintliga 

Jan Tegehall tar fram 

underlag som 

granskas av Tekniska 

kommittén 

Ta fram 

information om 

Portgruppen – 

Vilka är vi?  

 

Kansli/ 

Styrelse 

Att kunna marknads-

föra Portgruppen 

som en trovärdig 

aktör i branschen 

mha fakta 

 

 

a. Hur många 

anställda samlar 

Portgruppen 

totalt? 

b. Hur stor är 

den totala 

omsättningen i 

Portgruppen 

c. Hur stor 

procentuell del 

av branschen 

samlar 

Portgruppen? 

Enkät till medlems-

företagen 

Kansli sammanställer 

känd statistik.  
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Utvecklingsaktiviteter för 2023 

Aktivitet Ansvarig Syfte Mål Hur? 

Fullfölja arbetet 

med 

kommunikations-

planen, utveckla 

en ny modern 

hemsida samt 

involvera en 

arbetsgrupp med 

medlemmar i 

arbetet med 

marknadsföringen 

Kansli/ 

Styrelse 

Ökad synlighet Visa på Port-

gruppen som en 

viktig aktör  

Marknadskommunika-

tör från kansliet tar 

fram förslag och 

samarbetar med 

arbetsgruppen som 

ska etableras i 

samband med 

höstmötet 2022 

Marknadsföra 

Säker Port till 

Serviceföretag 

Kansli/ 

Styrelse 

Ökad säkerhet i 

branschen, ökad 

kännedom om 

Portgruppen 

  

Påverkansarbete 

Harmonisering 

EU-regler i 

förhållande till 

svenskt regelverk 

Arbetsgru

pper/styrel

se/kansli 

Ta utgångspunkt i 

den workshop som 

hålls på höstmötet 

2022 

Att diskutera på 

höstmötet 2022 

Etablera 

arbetsgrupper 

Att diskutera på 

höstmötet 2022 

Etablera en 

arbetsgrupp på 

temat 

marknadsföring  

Kommunik

atör på 

kansliet/ 

Styrelsen 

Synliggöra 

Portgruppen och 

därmed skapa en 

ännu bättre grund 

för påverkansarbete 

Att diskutera på 

höstmötet 2022 

Etablera 

arbetsgrupper 

Att diskutera på 

höstmötet 2022 
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Organisation och roller,  
 

 

 

 

Styrelsens roll: 

• ansvarar för att ta strategiska beslut för Portgruppen 

• ger kommittéerna deras uppdrag 

• fatta beslut om budget och verksamhetsplan 

Ordförandes ansvar: 

• agera talesperson för och representant för Portgruppen  

• hålla i styrelsemöten samt vår/höstmöten 

• har sista ordet vid beslut om det väger lika mellan alternativ 

• fördela arbetsuppgifter i styrelsen och bland medlemmarna 

• ringa upp och välkomna nya medlemmar 

 

Kansliets roll: 

• ansvara för och genomföra arbetet i Portgruppen efter uppdrag från styrelsen 

• sköta föreningsadministrationen så som medlemshantering och ekonomi, 

styrelsearbete, vår- och höstmöten 

• vara sekreterare vid vår- och höstmöten 

• uppdatera hemsidan 

• kalla till möten 
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Branschansvarigs ansvar: 

• representera Portgruppen i relevanta möten efter överenskommelse med ordförande 

• framtagande av budget, verksamhetsplan 

• att driva arbetet i Portgruppen, är operativ ledare i organisationen 

• ta fram agenda och underlag till styrelse/vår-och höstmöten 

 

Kommittéernas syfte, uppdrag och bidrag 

• Syftar till att engagera medlemmarna samt vara en referens för innehåll i 

Portgruppens verksamhet 

• Syftar till att vara ett forum för medlemmar kunna vara med och påverka samt att 

diskutera viktiga frågor i branschen 

• Har i uppdrag att återrapportera till kansliet efter genomfört möte/driva aktiviteter som 

gruppen enas om 

• Ska rapportera på vår- och höstmöten om vad som hänt i gruppen under året. I 

denna rapport ska gruppens syfte och mål ingå 

• Ska bidra med sin kunskap till Portgruppens verksamhet 

• Ska introducera nya medlemmar och nya kontaktpersoner på vår- och höstmöten 

Tekniska rådet 
• Medlemmarna utses av styrelsen. Rådet arbetar på uppdrag av styrelsen med de för 

var tid aktuella frågorna. 

 

Arbetsgruppernas syfte, uppdrag och bidrag 

• Styrelsen föreslår och etablerar arbetsgrupper för aktuella frågor och där 

medlemmarna tycker att det är klokt att de under verksamhetsåret bidrar. 

• Ordförande i arbetsgrupp kommunicerar med respektive kommitté och kan 

adjungeras till styrelsemöte  


