
     

 

Valberedning Primagruppen 
Lotta Wennberg Kerstin Bergvall Henrik Remnebjörk 

0707-55 81 91  ekonomi@primagruppen.se 

   

2019-04-24 

Medlemmarna i Primagruppen 

På årsstämman den 16 maj 2019 kommer vårt förslag att presenteras.  

Att bygga en styrelse med de kvalifikationer och dynamik som en förening med den 

storlek som Primagruppen har kräver kraft.  

Vi började hösten 2018 med att se över hur styrelsen för Primagruppen kommer att se ut 

2019/2020. Vilka kommer att gå ur styrelsen och vilka blir kvar.  

Vi enades om att öka antal ledamöter, Primagruppen kräver tuffa och stora beslut så vi 

tycker att fördela spetskunskaperna på fler ledamöter känns bra.  

Ordförande på 1 år Erland Ohlsson 

Presentation av Erland: Han arbetar idag som Föreningens MAS och har gjort det 

under 2 år. Han sitter i dag i 3 styrelser, Uppsala stadsmission, Diakonistiftelsen 

Samariterhemmet och i Ekebygruppen AB. Att ha en stor andel medarbetare med 

egna erfarenheter ser Erland som ett stort värde. ”Vi har kvaliteteter som få andra 

verksamheter kan erbjuda. Om vi arbetar strategiskt så kan vi dra nytta av det och 

erbjuda medlemmar/f.d. brukare långsiktiga utvecklingsmöjligheter i våra 

verksamheter. Kompetens och fortbildningsmöjligheter är en investering i framtiden. 

Ska vi kunna göra det så måste vi alla tillsammans få lönsamhet i verksamheten. För 

min del finns det inga genvägar. Verksamheten ska vara juste och följa författningar, 

kollektivavtal och andra åtaganden. Vi behöver ha ett tydligt fokus på kvalitet.” Om 

Erland blir valt till ordförande kommer han därför att så snart det är möjligt lämna 

över sjuksköterskeansvaret till någon annan sjuksköterska. 

Styrka: Struktur och kvalitetsarbete.  

Vill man kontakta Erland innan årsstämman går et bra på mail: 

Erland.olsson@sofrosyne.se 
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Sekreterare på 1 år Elena Nordström  

Presentation av Elena: Hon arbetar idag som administrativ chef i Primagruppen, är 

den som varit med på hela resan från start av föreningen tills idag. Elena ser saker ur 

ett brukar perspektiv. Varit med i styrelsen, både som ledamot och sekreterare under 

många år. Elena har deltagit i många projekt under åren. Hon har en gedigen 

erfarenhetsbank.  

Styrka: Administrativt arbete, styrelseproffs. Brukarrepresentant.  

1. Ledamot sitter år 2 av 2 Stefan Heinonen 

Presentation av Stefan: Stefan arbetar idag utanför Primagruppen som busschaufför, 

svenska fjällen besöker han ofta under vintersäsongen. Stefan har lång erfarenhet av 

primagruppen då som boende på både Roo Gård och Krinolinen. Stefan har även han 

suttit i styrelsen under många år som ledamot. Han är en god representant för att 

Primagruppens mål och vision fungerar. 

Styrka: Lyssna, saklig, ser saker ur ett brukar perspektiv. 

2. Ledamot sitter år 2 av 2 Liselott Hallberg 

Presentation av Liselott: Liselott valdes in i styrelsen 2017/2018 på 2 år, hon arbetar på 

Rainbow stödboende AB. Liselott representerar även hon brukarleden. Att arbeta med 

”fyrklövern” och bygga broar mellan våra samarbetspartner såg vi som en fördel att få 

Liselott i styrelsen för Primagruppen. 

Styrka: Att delge styrelsen en omvärldsyn utifrån Rainbows verksamhet. 

3. Ledamot sitter år 2 av 2 Anders Eriksén 

Presentation av Anders: Anders valdes in i styrelsen 2017/2018 på 2 år, han arbetar på 

Primagruppens Korttidsboende AB, helägt dotterbolag till Primagruppen, även kallat 

Nollpunkten. Att arbeta med ”fyrklövern” och bygga broar mellan våra verksamheter 

ser vi som en fördel att få Anders i styrelsen för Primagruppen. Anders har genomgått 

under hösten -18 en 2 dagars kurs i styrelsearbete.  

Styrka: Att delge styrelsen en omvärldsyn utifrån Nollpunktens verksamhet. 
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4. Ledamot Nyval på 2 år Åsa Blomqvist 

Presentation av Åsa: Åsa är Primagruppens controller sedan 2013. Hon har ett stort 

hjärta för brukarleden samtidigt som hon värnar för föreningens ekonomi, hon kan 

läsa siffror och ser var toppar och dalar finns.  

Styrka: Påläst söker information hela tiden. Vågar ta ton.  

 

5. Ledamot Nyval på 2 år Thomas Fröberg 

Presentation av Thomas: Thomas har under många år varit Primagruppens 

ordförande. Han är en entreprenör och engagerar och agerar mycket, att hitta på 

medlemsaktiviteter tycker Thomas är viktigt och kul. Marknadskommunikation är en 

annan av sina många spetskompetenser. Thomas ser saker ur ett brukar perspektiv.   

Styrka: Vet vad Primagruppen är och hur branschen fungerar. Hans nätverk och 

framåtanda är hans stora tillgång. Brukarrepresentant.  

 

6. Ledamot Nyval på 2 år Agneta Sjögren  

Presentation av Agneta: Agneta arbetar idag i Kemisamfundet som administratör. Har 

stor styrelseerfarenhet bl.a. varit ordförande under många år i Roo Gård Ryttarklubb, 

känner till vår förening väl. Hennes arbetsdag varvas med ideell verksamhet samt 

även affärsdrivande. Bygga ut bron mellan ridklubben och Primagruppen, är en given 

aktivitet i framtiden.  

Styrka: Vet vad Primagruppen är och hur Roo Gård arbetar med arbetskollektivet.  

7. Ledamot Nyval på 2 år P-O Melander 

Presentation av P-O Melander: P-O arbetar på Roo Gård som arbetsledare, han värnar 

mycket för den enskilde människan. P-O har suttit i styrelsen i många år. P-O har 

arbetat länge i Primagruppen, drev flyttverksamheten som utgick från Krinolinen 

under många år. Verksamheten är nerlagd idag. P-O har varit med om många projekt 

under åren. P-O har genomgått under hösten -18 en 2 dagars kurs i styrelsearbete. 

Styrka: Stor erfarenhet av Primagruppen och ett stort medlemshjärta.  
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Suppleant vald på 1 år Kim Kauko 

Presentation av Kim: Han har erfarenhet av styrelseuppdrag, är en visionär och har en 

analytisk förmåga och han är bra på att nätverk. Han har även egen erfarenhet av 

missbruk och boende på Krinolinen. Varit nykter snart 3 år. Bor för närvarande i en 

lägenhet från Skyddsvärnet. Att delge styrelsen en omvärldsyn utifrån andra sociala 

företaganden.  

Styrka: Ser saker ur ett brukar perspektiv.  

Suppleant vald på 1 år Annelie Rapola 

Presentation av Annelie: Annelie arbetar på Nollpunkten som administratör. Har 

kontakt både med personal och klienter. Ödmjuk och är engagerad i sitt arbete.  

Styrka: Lätt att samarbeta med och tar sitt arbete med stort engagemang.   

 

 

Revisor vald på 1 år Lars Karlsson 

Presentation av Lars Karlsson: Lars har varit revisor hos Primagruppen sedan -00, 

nästan i 20 år. Han har hjälp oss i många svängar. Föreningen har vuxit enormt under 

dessa ca 20 år. Lars arbetar på Crowe Osborne AB 

Styrka: Väldigt erfaren och har ett stort kunnande om vår förening 

Revisor suppleant vald på 1 år Christer Eriksson 

Presentation av Christer: Christer arbetar också på Crowe Osborne AB och har blivit 

invald på referenser av Lars Karlsson. 
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Valberedningen vald på 1 år Lotta Wennberg 

Presentation av Lotta: Lotta arbetar som ekonom för Föreningen samt Nollpunkten. 

Hon arbetade under 4 år som konsult men sedan okt.-18 så är hon anställd i 

föreningen. Sammankallande i valberedningen, tar sitt uppdrag på fullaste allvar. 

Deltagit i utbildning för valberedning och inser att detta arbete är väldigt stort och 

viktigt då medlemmarna visar mer och mer intresse för vår förening. Då blir vårt 

arbete ännu mer viktigt, svårt och roligt. 

Styrka: Stort nätverk.  

Valberedningen vald på 1 år Kerstin Bergvall 

Presentation av Kerstin: Kerstin arbetar som boendestödjare på Roo Gård och har 

stort kontaktnät med våra boenden runt om i föreningen. Att aktivt arbeta för att få 

fler medlemmar som i sin tur blir intresserade av vår förening är ett intressant arbete 

som löper hela tiden. Deltagit i valberedningens utbildning.   

Styrka: Träffar många dagligen.  

Valberedningen vald på 1 år Bettan Brandfors 

Presentation av Bettan: Bettan har varit ansvarig för Primagruppens 

Klotterverksamhet under många år. Varsamheten lades ner årsskiftet 2018/2019. Idag 

arbetar Bettan på Krinolinen, och som kompis till många i föreningen har hon ett stort 

nätverk. Bettan har varit verksam i valberedningen men tagit en paus. Nu är vi glada 

att få tillbaka henne. 

Styrka: Pratar med hjärtat. Värnar om människan i dig. Rak på sak. 

Brukarrepresentant.  

Valberedningens arbete har gjort ett urval av de kandidater som föreslagits. 

 Vi har gjort en strukturerad bedömning av hela det sammansatta förslaget utifrån kompetensprofil. 

 Diskuterat och förberett oss på ev. maktspel 

 Tagit hänsyn till att förslaget till förtroendeuppdraget speglar organisationen och samtidigt 

breddar kompetensen inom styrelsen.  

 Tagit hänsyn till att styrelseförslaget speglar bilden av vem som är med i organisationen.  

 Diskuterat förslaget till styrelse och övriga poster ur ett normkritiskt perspektiv. 

 

Vid funderingar och frågor maila mig, Lotta Wennberg så svarar jag eller förmedlar 

frågan till respektive deltagare.  ekonomi@primagruppen.se 

mailto:ekonomi@primagruppen.se

