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Verksamhetsberättelse för ideella föreningen Prima Gruppen 2020
Året 2020 har påverkats av den globala pandemin Covid 19. Föreningen har klarat av att
hantera situationen väl. Vi har till och med upplevt högre tryck på ridverksamheten på Roo
Gård. Vi har haft föreståndarbyte på Krinolinen och Anna Bjurström axlar idag
föreståndarskapet både för Roo Gård och för Krinolinen. Föreningen sålde Primagruppens
Korttidsboende AB, Nollpunkten till VäxaEnheten. Samarbetet med Nollpunkten har fortsatt
hela året. Styrelsen beslutade även att avveckla Föreningens serviceaktiebolag PG
Produktion AB som inte har haft någon verksamhet under hela året. Föreningen släppte
HVB-tillståndet för Krinolinen som idag bedrivs som rent stödboende. Den vikande
beläggningsgraden på Krinolinen förbättrades mot slutet av året. Kompetensutveckling av
personalen påbörjades och ska intensifieras under följande åren. Föreningen i helhet har
blivit enat och jakten på kostnader utan att ge vika på kvalitén har varit intensiv.
På följande sidor kan ni läsa verksamhetsberättelser och verksamhetsplan för Roo Gård
Arbetskollektiv samt Krinolinen Stödboende av föreståndare Anna Bjurström.
Elena Nordström
Administrativ chef

Vi söker skapa en tillvaro attraktivare än missbruk!

§ 2 Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är att via boende, arbete och kamratstöd ge
människor som är utestängda från arbetsmarknaden hjälp till
självhjälp i deras strävan att leva ett socialt integrerat och fullgott liv.
Var och en som själv önskar lämna ett socialt utanförskap är
välkommen att söka sig en plats i någon av Prima Gruppens
verksamheter

roogard_arbetskollektiv
krinolinen_boende
@primagruppen

Verksamhetsberättelse Roo Gård Arbetskollektiv
2020 har i många bemärkelser varit ett omtumlande år med Covid-19 pandemin som slog till
i världen. Vi har fått arbeta hårt med att anpassa verksamheten efter de restriktioner som
har varit i samhället. Prima gruppen avyttrade sitt dotterbolag Nollpunkten och jag tog över
som tf. Föreståndare på Krinolinen. Jag delar numera min tid mellan Roo gård och
Krinolinen. Mitt fokus har varit att lyfta fram rehabiliteringsfrågorna samt att stärka
samarbetet mellan Roo gård och Krinolinen samt samarbetet inom de verksamheterna. Året
som helhet har varit ett gott år för Roo gård med en hög beläggning. Vår förhoppning är att
kvalitén på vårt arbete och beläggningen ska vara fortsatt hög under 2021.
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Vi är i dagens läge 17,5 anställda inklusive 2,5 på administrationen. Vi har även 3
timanställda i stallet. Av de 17,5 personer vi har anställda har 7st lönebidrag där vi får
stöd från Arbetsförmedlingen i olika hög grad. Vi har en fd boende som idag har OSA
och som har sin arbetsplats hos oss. En medarbetare har under året gått i pension
avslutat sin anställning på Roo gård. Personalstyrkan har ökats genom att vi har
kollegor som bytt från Krinolinen och Nollpunkten till oss på Roo gård. Detta har
medfört att vi har kunnat utveckla verksamheten med Kontaktpersoner,
Placeringssamordnare samt Boendesamordnare.
Alla anställda i Prima gruppen har genom Österåkers kommun erbjudits Covid-19
vaccinering.
Arbetsbeskrivningar har tagits fram för samtliga roller på Roo gård.
Vi har fått nya ramavtal med Stockholm, Kriminalvården, Arbetsförmedlingen,
Huddinge-Södertälje samt Haninge-Nynäshamn
Vi har fått förlängda ramavtal med Botkyrka, Enköping samt Sigtuna.
Vi har förlängt vårt avtal med SSIL gällande direktutskick till socialförvaltningar. Det
avser 4 utskick med information från våra verksamheter till 4000 unika mailadresser.
Arbetet i vår nyaste arbetsgrupp Hantverkshuset har slagit väl ut och vi rehabiliterar i
snitt 4–6 personer där dagligen. Tanken är med den arbetsgruppen att vi ska ha
någon form av lättare arbete för de boende som inte är i skick att arbeta i de andra
grupperna. Anledningen till detta kan skifta men vi har sett att förfrågningarna på
platser för personer med svårare samsjuklighet har ökat. I Hantverkshuset är tempot
lägre och man kan arbeta i sin takt.
Veckomötena där alla arbetsledare deltar har fått ett än mer strukturerat klientfokus
men är även forum för att ta gemensamma beslut kring olika saker på gården
Mötena dokumenteras.
Medarbetarsamtal har genomförts för tredje året. Med syfte att lyfta fram alla
anställdas känsla av delaktighet men även utvecklingsområden inom arbetat samt att
kartlägga behov av kompetensutveckling.
Handledning 1 gång i månaden med en extern handledare har genomförts med hela
arbetsgruppen.
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Arbetsplatsmöten (APT) hålls kontinuerligt var 5:e vecka. På dagordningen står bland
annat fysisk och psykisk arbetsmiljö, ekonomi mm.
Kökschefen har utbildning i kost och hälsa som hon har använt för att coacha både
boende och personal under året.
Vi har infört Husmöten i respektive boendehus 1 gång i månaden.
Hela Prima gruppens personalstyrka har gått en uppdragsutbildning i NPF,
neuropsykiatriska funktionshinder som genomfördes 17 - 18 september på Roo gård.
Vi blandade personalen så hälften var från Roo och hälften från Krinolinen.
Vi har haft externa uppdrag gällande rivning, slyröjning, trädfällning, vedförsäljning
samt snöröjning hos b.la. Anne Kulle, Munktorp, Bolist. Vi har även gjort externa
uppdrag med renoveringar/nyproduktion av möbler och föremål i Hantverkshuset.
Under 2019 valde vi att minska ner på antalet djur i Lantbruket. Vi valde att slakta en
del djur med återtag av kött till Roo gård men vi valde även att inte betäcka och fick
därmed inga nya kalvar våren 2020. Lantbruket producerade på första skörden 455
balar hö och 55 balar korn under 2020.
Ridskolan utökade antalet ridläger under sommaren 2020 då vi såg en ökad
efterfrågan på ridlektioner i stort. Ridsporten har varit förskonad från strängare
restriktioner på grund av Covid-19 och ridskolan har aldrig haft ett sådant tryck som
under 2020. Man har arrangerat 8 ridläger samt helgkurser utöver den ordinarie
terminsridningen.
Arbetet med att utarbeta en underhållsplan för Gården gällande 5–10 år framåt har
fortsatt. Detta görs genom att vi går igenom samtliga hus och byggnader på gården
och dokumenterar renoverings och investeringsbehov.

Vedproduktion Gårdsgruppen Roo Gård

Verksamhetsberättelse Krinolinen 2020
I och med att föreståndaren Anna Hellmark Sörensen slutade sin tjänst per den 1 juni på
Krinolinen, tog jag efter förfrågan från Styrelsen över som t.f. föreståndare på Krinolinen
med stöd av Per-Olof Melander som biträdande föreståndare. Både jag och Per-Olof delade
våra tid mellan Roo gård och Krinolinen. Per-Olof gick i pension i slutet av 2020. Styrelsen
beslutade även den 2 juni 2020 att släppa HVB-tillståndet och söka tillstånd för stödboende.
Mitt uppdrag från styrelsen var att bryta en negativ trend av sjunkande placeringar på
Krinolinen samt att återigen öppna upp huset för föreningens medlemmar. Ytterligare ett
mål var att förbättra samarbetet mellan Krinolinen och Roo gård.
Krinolinen är ett stort hus med stödboende som verksamhet. Under 2020 har beläggningen
sjunkit drastiskt vilket gör att vi behöver se över hur vi använder fastigheten och den
kompetens som finns hos personalen. Beläggningen har i genomsnitt under året varit 34,06
boende per dygn. Vi har haft 158 personer boende hos oss varav 142 män och 16 kvinnor.
Medelåldern är för män 44 år och för kvinnor 41 år. Median boendetiden är 57 dygn.
Andelen planerade flyttar har varit 34% och de som har avvikit /missbruk har varit 28%. 23%
skrevs ut på grund av regelbrott och 2% skrevs ut till Roo gård.
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Vi är i dagens läge 9 fast anställda på Krinolinen. Vi har ytterligare 6 timanställda i
reception och kök. Vi har 2 personer på OSA och en person som gör sin arbetspraktik
hos oss i köket. Antalet timanställda i köket har dragits ner utifrån en sjunkande
beläggning. Arbetstids schemat i receptionen har setts över och ändrats ett par
gånger under året.
Regelbundna APT möte har hållits.
Personalen har haft handledning av extern handledare.
Vi har satsat på snabbare intag och mer flexibilitet i processen från förfrågan till
inflyttning. Behovet har varit att snabbt få en boendeplats med kontroll av drogfrihet
och nykterhet. Även stöd i myndighetskontakter har efterfrågats.
Beslut tog av styrelsen att sänka dygnspriset för Krinolinen så att vi kan konkurrera
med Stockholms stads stödboende. Vi har fått en god respons från placerande
myndigheter. Vi märker genast av en ökande efterfrågan på plats hos oss.
Krinolinen som stödboende har möjlighet att ta emot personer via
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt kommuner för vanliga placeringar med
även för arbetspraktik, arbetsträning och OSA anställningar.
Vi har ökat samarbetet med Roo gård och har lyckats få två boende från Krinolinen
till Roo gård samt att vi har använt Krinolinen som utslussning från Roo gård.
Personal från Roo gård har varit hos oss på Krinolinen och hjälpt oss med diverse
arbeten.
En ny MAS för Prima gruppen har anlitats på konsultbasis och delas med Roo gård.
Huset har nu kunnat öppnas för föreningens medlemmar för att bland annat kunna
köpa matlådor, äta lunch eller delta i olika former av aktiviteter.
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Vi har hyrt ut rum till en extern hyresgäst som enbart ett hyr rum men i övrigt sköter
sig själv.
Olika former av aktiviteter har återupptagits så som, biljardturneringar, bingokvällar
samt att en pysselkväll hålls en gång i veckan. Det är de någon av de som bor på
Krinolinen som ansvarar för aktiviteten.
Externa aktiviteter har inte kunnat genomföras på grund av Covid-19 restriktioner.
Vi har börjat introducera olika arbetsgrupper även på Krinolinen där de som bor hos
oss kan vara med och arbeta i köket, städet eller utegruppen.
En av Krinolinens bilar har sålts som en del i ett led att minska verksamhetens
omkostnader.
Under sommaren 2020 genomförde vi två utflykter till Roo gård. Det har då varit
både personal och boende från Krinolinen som spenderat en dag på Roo gård. Detta
var mycket uppskattat.
Vi har gjort en översyn av underhållsbehovet av fastigheten som varit eftersatt. 6
boenderum började renoveras under senare delen av 2020.

Julstämning på Krinolinen Stödboende

Årets Roobock med tidsenlig mundering

Väderkvarn på Roo gård

Verksamhetsplan 2021 Roo Gård
2021 blir ett år då vi på Roo gård kommer att arbeta ihop oss som en enhet med uttalade
mål utifrån vårt uppdrag från Prima gruppen. Vi ska arbeta över gränserna med
målsättningen att öka beläggningen och kvalitén på det vi gör. Vi ska utveckla vår
verksamhet både vad gäller sysselsättning och personalens kunskaper samt reflektion kring
det vi gör på gården
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Vi har i budgeten lagt en beläggning på 22,5 boende/dygn vilket är ett genomsnitt av
beläggningen de senaste sex åren. Öka antalet genomsnittsdygn som klienten
stannar hos oss.
Vi jobbar dagligen med att hålla nere kostnaderna på gården genom delaktighet och
insyn i verksamheterna gör vi alla i personalgruppen medvetna om vad saker kostar.
Arbeta på en handlingsplan för budget i balans 2022/2023. Rapporteras till Styrelsen.
Göra en översyn av personalen, personalens kompetens samt personalkostnaderna.
Rapporteras till Styrelsen.
Fortsätta med arbetet ”en dag till” som står för att på olika sätt öka medvetenheten
om vikten av gott bemötande, omhändertagande, stöd samt motivation till våra
boende.
Fortsatt gemensamt arbete för att utveckla Roo gård genom att anpassa
verksamheten utifrån efterfrågan samt att förbättra samarbetet med Krinolinen. Vi
hoppas kunna utveckla en boendekedja där man på ett smidigt sätt ska kunna flytta
mellan våra enheter. Man ska till exempel kunna erbjudas
sysselsättning/arbetsträning på Krinolinen efter avslutad placering på Roo gård.
Regelbundna och strukturerade Brandskyddsronder.
Fortsätta med Arbetsplatsträffar (APT)
Fortsätta ha medarbetarsamtal.
Resterande personalgrupp ska utbilda sig i Lågaffektivt bemötande.
Rekrytera ny personal från de egna leden då vi står inför pensionsavgångar under
2021.
Erbjuda personal att utbilda/validera sina år i arbetet genom att utbilda sig till
behandlingspedagoger. Vi har behov av utbildad personal när vi deltar i
ramavtalsupphandlingar.
Fortsättning av arbetet med en underhållsplan för gården.
Renovering av köken i boendehusen om ekonomin tillåter.
Införa mer digitala möten genom Skype/Zoom.
Utveckla våra externa uppdrag samt försäljningen av produkter från Hantverkshuset
och Växthuset.
Vi kommer att expandera odlingarna i och kring växthuset. Målet är gårdsförsäljning
under sommaren 2021.

Ett nyrenoverat boenderum på Krinolinen

Verksamhetsplan 2021 Krinolinen
2021 blir ett år då vi kommer att fokusera på fortsatt snabbare intag, ökade beläggning,
kompetent och delaktig personal samt ett öppnare Krinolinen. Vi arbetar även vidare på
bryggan mellan Krinolinen och Roo gård för att öka känslan av att vi är en förening. Vi ser
även fram emot nya kollektivavtal.
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Under året är prioriteringen att fortsätta i den positiva anda som vi såg under slutet
av 2020 med att vi genom ökad flexibilitet i intagsprocessen samt lägre priser har
kunnat höja beläggningen rejält.
Målet är att öka beläggningen till 43.5 boende per dygn under 2021.
Personalen kommer att erbjudas att söka kompetenshöjande valideringsutbildningar
och kortare kurser i olika relevanta ämnen utifrån kraven i våra upphandlingar.
Anställa Per Gladh som biträdande föreståndare då jag delar min tid mellan Roo gård
och Krinolinen.
Få en stabil personalstyrka där alla arbetar mot samma mål i enlighet med
ändamålsparagrafen.
Att Prima gruppen ska teckna nya kollektivavtal via Fremia som blir mer
ändamålsenliga utifrån det arbete vi utför.
Hitta ett schema och en struktur i receptionen som ger stabilitet och arbetsglädje på
Krinolinen.
Hitta en tydlig struktur eller ”boendekedja” mellan Krinolinen och Roo gård där vi kan
använda oss av varandras kompetenser och verksamheter som gynnar våra boende
och föreningen.
Göra tydliga arbetsbeskrivningar för alla anställda inom Prima gruppen.
De som idag kallas för boendestödjare ska få titeln kontaktman för våra boende och
sköta kontakten med socialtjänsten samt gör genomförandeplan, månadsrapporter
samt slutrapporter efter uppdraget vi får för varje placerad individ. Man ska även
kunna genomföra stödsamtal samt stötta i praktiska göromål som de boende har
behov av.
Renovera klart de rum som är i störst behov av renovering.
Iordningsställa nya gymmet samt hobbyrummet.
Göra i ordning ett klädförråd där vi kan samla kläder som skänks till oss för att kunna
dela ut till behövande.

Prima Gruppens formalia
Verksamhetsåret 200916–210428
Styrelse Prima Gruppen
Agneta Sjögren (ordförande)
Per-Olof Melander (ledamot)
Åsa Blomqvist (ledamot)
Vasiliki Berbeis Kristiansson (ledamot)
Malin Wennström (ledamot)
Liselott Hallberg (ledamot)
Jamal Zouhair (ledamot)
Lotta Forsman (förste suppleant)
Kjell Persson (andre suppleant)
Lars Karlsson (auktoriserad revisor, Crowe Osborne, Sverige)
Christer Eriksson (revisorssuppleant, Crowe Osborne, Sverige)
Styrelsen har hållit 7 protokollförda möten
Styrelse PG Produktion AB
Anna Bjurström (ledamot)
Elisabeth Brandfors (suppleant)
Styrelse Primagruppens Korttidsboende AB (t.o.m. 200630)
Åsa Blomqvist (ordförande)
Agneta Sjögren (ledamot)
Per-Olof Melander (suppleant)

Representation och deltagande i andra organisationer än PG har varit deltagande i
Rainbow Stödboendets styrelse t.o.m. 200508 av Elena Nordström, Anna Hellmark
Sörensen och Annika Bäckman.

www.primagruppen.se info@primagruppen.se

