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Verksamhetsberättelse för ideella föreningen Prima Gruppen 2019
Under år 2019 har den låga beläggningen fortsatt i föreningens samtliga enheter. Året blev det
sämsta under senaste decenniet. Ekonomin har tärts på grund av den låga beläggningen, interna
stridigheter och höga personal kostnader.
Under årets första kvartal gjorde ordförande Thomas Fröberg försök att få ihop föreningen genom
ett antal medlemsaktiviteter. I januari kom nya skarpare regler från IVO avseende HVBverksamheter. Dessa regler stängde Krinolinen för medlemmarna och tvingade verksamheten att
matcha hårdare för inskrivning. Därefter har beläggningen gått ner stadigt på Krinolinen.
Krinolinen har traditionellt varit föreningens flaggskepp med låga kostnader, relativt lättarbetad
verksamhet och höga intäkter. Intäkterna från Krinolinen har möjliggjort föreningens unika
mångsidighet. Vi har ett av Sveriges största stödboende för boende som har sin behandling utanför
huset, arbetskollektiv som erbjuder rehabilitering i form av arbetsträning och ett korttidsboende som
fungerar som en brygga mellan avgiftning och behandling/rehabilitering.
Sjunkande intäkter i föreningen och höga kostnader både på Roo Gård och på Nollpunkten, bland
annat hög hyra på Ellboda, har gjort att föreningen inte har kunnat investera i verksamheter fullt ut.
Föreningen förvaltar även flera fastigheter och bara nödvändiga reparationer har genomförts.
Under årets andra kvartal valdes en ny ordförande till föreningen, Erland Olsson som även
tillhandahåller tjänsten för medicinskt ansvarig sjuksköterska för samtliga verksamheter. Föreningens
verksamhetschef Staffan Bardach gick i pension under juni och tackades av på Nollpunkten där han
fortsatte som ordförande. Någon ny verksamhetschef har inte rekryterats till föreningen och det
operativa styrning har sköts av styrelsen som har haft till sin hjälp ett verksamhetsutskott (VU).
Under årets sista kvartal deltog föreningen tillsammans med Nollpunkten i Socionomdagarna på
Stockholmsmässan. Nya kontakter knöts och våra verksamheter presenterades. Krinolinen hade
ordnat ett lotteri mot att besökarna lämnade sina kontaktuppgifter. Roo Gård bidrog med en
skoknäckt som hade tillverkats på gårdens nyaste arbetsplats Hantverkshuset.
Ordförande Erland Olsson avgick på styrelsemötet den 17 december. Därefter har ledamot Agneta
Sjögren tagit rollen som t.f. ordförande.
Under året har både Roo Gård och Krinolinen startat Instagramkonton där det dagliga livet på våra
anläggningar skildras.
På följande sidor får ni läsa platschefernas egna verksamhetsberättelser för samtliga verksamheter
Elena Nordström
Administrativ chef

roogard_arbetskollektiv
krinolinen_boende
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Verksamhetsberättelse Krinolinen av Anna Hellmark Sörensen
Beläggningen under 2019 var sämre än på många år. Vår analys är att en bidragande faktor är att
kommunerna har dragit ner på placeringar. Den låga beläggningen har medfört att vi genomfört
besparingar och att planerade åtgärder har skjutits framåt i tiden. Ett exempel är investeringarna i
gymmet som istället lagts på att förbättra säkerheten vid entrén, med en slussfunktion nattetid då vi
har ensamtjänstgöring.
Rökrummet togs bort under 2018. Vi färdigställde en lounge under 2019 med trivsamma sittplatser
som uppskattats av de boende. Rökning sker nu utomhus och har accepterats av de flesta. Vi har
också iordningsställt ett personalrum. Föreningen KRIS skänkte möbler.
Vi lämnade ut vår första medarbetarenkät. Vi hade hög svarsfrekvens från Krinolinen.
Matchningsproceduren förbättrades, vilket har medfört att vi har färre massutskrivningar. Såväl
boende som medarbetare upplever att verksamheten blivit trivsammare och säkrare.
Våningsmöten med de boende på alla våningsplan genomförs varje månad med såväl boende som
medarbetare. Vi fikar och diskuterar trivselfrågor. En stor del av de boende deltar i mötena. Det har
också inneburit att vi snabbt kunnat åtgärda enkla brister och därmed minskat klagomål. Det ger
också de boende inflytande över planering och utveckling av verksamheten. Vi har inrett några rum
med inriktning att vara trivsamma för kvinnor som placeras hos oss.
Under hösten hade vi ett antal marknadsföringsaktiviteter och hade också en diskussion tillsammans
med övriga enheter kring hur vi marknadsför våra verksamheter. Bland annat deltog vi tillsammans
med övriga enheter på Socionomdagarna. Vi har också kunnat lotsa klienter till Nollpunkten, när de
inte varit i skick att komma direkt till Krinolinen. Verksamheten la ett antal anbud och vann alla
upphandlingar vi deltog i. Vi har kunnat justera upp prissättningen något. Förutom Stockholm har vi
avtal med ett stort antal kommuner i såväl söderort som Norrort.
En kvalitetsledningsgrupp startades. Vi har arbetat med värdegrundsfrågor, rutiner samt hur vi kan
mäta kvaliteten i vår omsorg. Ett arbete med att införa FIT (Feedback informed therapy) påbörjande.
Professionellt förhållningssätt, bemötande, avvikelsehantering, personalens rökning,
medicinhantering. En egenanställd sjuksköterska tar hand om läkemedelshanteringen, vilket har
medfört sänkta kostnader.
Handledning med extern handledare har varit uppskattat bland medarbetarna efter byte av
handledare. De boende erbjuds ett bredare utbud av gemensamma aktiviteter varje månad anpassat
till årstiderna. Genom att vi har fler fastanställda medarbetare så har vi ökat säkerheten i
verksamheten. Medarbetarna har också lättare att lära känna de boende och ge stöd utifrån var och
ens behov. Följsamheten till rutiner har blivit bättre, vilket medför färre avvikelser och bättre dialog
med socialtjänsten. Dokumentationen har också blivit avsevärt bättre.
Vi har hållit vaktmästartjänsten vakant, vilket medfört att viss renovering skjutits på framtiden.

Krinolinen foajé

Krinolinen huvudentré

Verksamhetsberättelse Roo Gård av Anna Bjurström
2019 var det år då jag tog över helt och hållet som platschef och rehab ansvarig på Roo gård. Mitt
fokus har varit att lyfta fram rehabiliteringsfrågorna samt att stärka samarbetet på gården mot våra
gemensamma mål. Året som helhet har varit ett turbulent och stressfullt år med rekordlåg
beläggning utifrån ett flertal aspekter både samhällsekonomiska men även orolighet inom Prima
gruppen. Nu har vi förhoppningsvis gått igenom det värsta och kan se fram emot ett nytt bättre år
2020.
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Vi är i dagens läge 15 anställda inklusive 2 på administrationen. Vi har även 3
timanställda i stallet. Av de 15 vi har anställda har 5 lönebidrag där vi får stöd från
Arbetsförmedlingen i olika hög grad. Vi har en f d boende som idag har OSA och som
har sin arbetsplats hos oss. En medarbetare har under året avslutat sin anställning
efter mer än 20 år på gården.
Vi har fått förnyade ramavtal med Stockholms stad samt Kriminalvården. Nytt
ramavtal har tecknats med Arbetsförmedlingen gällande arbetsträningsplatser.
Roo gård har som en del av Prima Gruppen deltagit vid Socionomdagarna på
Älvsjömässan.
Ett 1-årigt avtal med SSIL gällande direktutskick till socialförvaltningar har slutits. Det
avser 4 utskick med information från våra verksamheter till 4000 unika mailadresser.
Vi har starta en ny arbetsgrupp som heter Hantverkshuset som har sina lokaler i en
del av den gamla ladugården. Tanken med den arbetsgruppen var att vi skulle 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. Vi har uppdrag från Naturskyddsföreningen att
tillverka fågelholkar och insektshotell
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 andra 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 startat under året.
Arbetsplatsmöten (APT) hålls kontinuerligt var 4-5 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 coach både
boende och personal under året.
Halva personalstyrkan har gått utbildning i Lågaffektivt bemötande.
Platschefen har gjort en kompetensinventering av personalgruppen på Roo gård.
Renovering av övervåningen i P-villan har genomförts.
Vi har haft externa uppdrag hos Ann Kulle, Munktorp, Bolist samt
Naturskyddsföreningen.
I Lantbruket har vi minskat ner på antalet djur under året och vi har valt att inte få
nya kalvar till sommaren 2020.
Lantbruket producerade 600 balar hö.
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Ridskolan drog ner på antalet ridläger till fem veckor.
Vi har tagit tillvara på i stort sätt alla äpplen på gården genom att göra äppelmust.
En ny ugn har införskaffats till köket.
En ny fettavskiljare till köket har installerats.
Arbetet med att utarbeta en underhållsplan för Gården gällande 5-10 år framåt har
fortsatt från 2018. Detta görs genom att vi går igenom samtliga hus och byggnader på
gården och dokumenterar renoverings och investeringsbehov.
Beläggningen har i genomsnitt under året varit 19,25 boende per dygn. Beläggningen
var som högst i april månad och som lägst i december. Andelen planerade utflyttar
ligger på låga 35,9 % och 80 klienter har varit placerade på Roo gård under året. Av
dessa 80 personer var 67 män och 13 kvinnor. Median boendetiden var under året 83
dygn/boende. Medelåldern har legat på 43,8 för män och 42,8 för kvinnor. Under
året genomfördes 51 informationsmöten på Roo gård.

Halmbocken på Roo Gård

Verksamhetsberättelse Nollpunkten av Annika Bäckman
Nollpunkten är ett korttidsboende vars syfte är att täcka glappet mellan avgiftning och insats. Istället
för att hamna på gatan efter avgiftning eller återfall under insats kan personen komma till
Nollpunkten, bli nykter/drogfri för att sedan återvända till den insats personen blivit tilldelad.
Under våren och sommaren 2019 har Nollpunkten och övriga verksamheter i Prima Gruppen haft
ovanligt låg beläggning. En omvärldsanalys visar att fler boenden, behandlingshem haft samma
verklighet under året.
Det fanns en politisk oro i Sverige efter valet, nedskärningar i kommunerna, fler och fler kommuner
”tog hem” personer med missbruksproblem som fått insats hos externa utförare för att få ned
kostnaderna. Handläggare vittnade om att det nästan bara var personer med öppen LVM utredning
som fick en insats av socialtjänsten under våren. Beläggningen ökade under året och trots att det var
i genomsnitt 18 boende per dygn under året visade bokslutet ett underskott på ca 2,4 mkr.
Styrelsen genomförde 6 styrelsemöten, en Bolagsstämma samt ett konstituerande styrelsemöte
under 2019.
Personal
Personalgruppen har varit fast med undantag av en personal som bytte tjänst till kock istället för att
jobba dygn då en av de två som arbetade i köket sa upp sig och den andra fick en dygnstjänst på
Nollpunkten. I samband med det bytet är bara en person anställd i köket istället för två. Totalt 11
anställda då är timanställda ej medräknade. Under året arbetade personalen med ”en dag i taget”
samt med ett lågaffektivt bemötande vilket gett ett gott resultat i boendet.
Kvalitet
Stockholm stad kom ut med en upphandling under hösten som skickades in och Nollpunkten fick
förtroendet för ytterligare fyra år att fortsätta ta emot Stockholmare med beroendeproblematik.
Arbetsmiljöverket hade en revision på Nollpunkten. Efter att vi förtydligat vår rutin gällande
”Hot & våld” var revisionen godkänd.
Malmömodellen, där Malmö skickar sina klienter först till Nollpunkten för att sedan få rehabilitering
på Roo gård, fortsätter att vara ett lyckat koncept.
Stort fokus har legat på avvikelser gällande medicinhantering på Nollpunkten. Under hösten låg fokus
på avvikelserapportering gällande personer som avviker från Nollpunkten samt om avgiftningen
skickat en patient för tidigt och vi måste köra tillbaka personen till avgiftningen.
Marknadsföring
Primagruppens tre verksamheter gick ut med ett mailutskick via SSIL till samtliga handläggare och
chefer i hela Sverige. Primagruppen hade en monter på Socionommässan.
Värdegrund
”Nollpunktens verksamhet arbetar med fokus på egenmakt, brukarperspektiv och tron på den
enskildes vilja och motivation att förändra sitt liv.”

Lite rolig statistik från året 2019
Stockholm stad placerade flest 182 placeringar, Hässelby Vällingby SDF var den stadsdel som
placerade flest med 42 placeringar, Farsta SDF kom därefter med 25 och Spånga – Tensta hade 22
placeringar.
Övriga kommuner stod för 178 placeringar. Tre kommuner placerade flest boende:
Malmö 29 placeringar
Järfälla 26 placeringar
Botkyrka 17 placeringar (dessa placeringar genererade fler vårddygn än kommunerna ovan)
Totalt sålde Nollpunkten 5858 vårddygn 2019

Statistik 2019
Genomsnitt 18 boende per dygn
369 inskrivningar.

Kvinnor
Män

Antal
74 st.
285 st.

Planerad flytt
Till Roo gård
Sammanbrott

Bryggan Nollpunkten

Boendetid median
10 dygn
13 dygn
39 %
13 %
48 %

141 st.
46 st.
175 st.

Ålder
37 år
40 år

Vindruvor Roo Gård växthus

Verksamhetsplan för ideella föreningen Prima Gruppen 2020
Över halva året har gått när detta skrivs. Corona Pandemin har drabbat hela världen. En effekt som vi
har sett är att både Roo Gård och Nollpunkten har haft stort tryck på placeringar. Däremot Krinolinen
har fortsatt att minska antalet boende.
Den samlade ekonomiska situationen har bidragit till beslutet att släppa Nollpunkten. Ett samarbete
med VäxaEnheten som har tagit över Nollpunktens verksamhet håller på att planeras. Roo gård
kommer att kunna fortsätta med det så viktiga Malmö modellen.
Ledningsskifte har skett på Krinolinen där Anna Hellmark Sörensen har slutat och Anna Bjurström
tillfälligt håller i ledningen. I slutet på maj beslutade styrelsen att släppa HVB tillståndet och bedriva
enbart stödboende. I och med detta kan vi åter bygga medlemsverksamheten och kan hjälpa flera
även dem som inte är placerade av socialtjänsten.
Det här året jobbar vi att få Krinolinen och Roo Gård bli enade. Personalen ska få lära känna varandra
och alla som jobbar i föreningen ska veta hur vi jobbar på dessa två så olika verksamheter. Vi
fortsätter att kompetensutveckla personalen och ska ordna gemensamma uppdragsutbildningar.
Här efter följer framtidsplan från verksamheterna
Elena Nordström
Administrativ chef

§ 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.

Trappan från Östersjön upp till huvudbyggnaden på Roo Gård

Verksamhetsplan Roo Gård av Anna Bjurström
-

Öka beläggningen till 21 boende/dygn vilket är ett genomsnitt av beläggningen de senaste
sex åren. Öka antalet genomsnittsdygn som klienten stannar hos oss.
Utveckla handledningen med klientfokus och professionellt förhållningssätt som har
påbörjats 2019.
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.
Fortsätta med Arbetsplatsträffar (APT)
Fortsätta ha medarbetarsamtal.
Fortsatt gemensamt arbete för att utveckla Roo gård och öka beläggningen. Anpassa gården
utifrån efterfrågan.
Regelbundna och strukturerade brandskyddsronder.
Öka personalens kunskap neuropsykiatriska diagnoser genom att genomföra en
uppdragsutbildning i ämnet NPF.
Resterande personalgrupp ska utbilda sig i Lågaffektivt bemötande
Rekrytera en behandlingsassist/socialpedagog till gården.
Rekrytera ny personal då vi står inför pensionsavgångar under 2020.
Fortsättning av arbetet med en underhållsplan för gården
Renovering av köken i boendehusen om ekonomin tillåter.
Införa Husmöten i respektive boendehus.
Införa mer digitala möten genom Skype/Zoom.
Utveckla våra externa uppdrag.

2020 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
men även personalens kunskaper och reflektion kring det vi gör på gården.

Guldbron passerade Roo Gård på sin väg till Slussen den 11 mars 2020

Krinolinen fasad baksidan

Verksamhetsplan Krinolinen av Anna Bjurström, Elena Nordström och Agneta Sjögren
I och med att föreståndaren Anna Hellmark Sörensen slutade sin tjänst per den 1 juni på Krinolinen,
står verksamheten just nu inför följande utmaningar för 2020:
Styrelsen har beslutat den 2 juni 2020 att släppa HVB-tillståndet och söka tillstånd för stödboende.
Anmälan om byte av verksamhetsinriktning är skickat till IVO. Krinolinen har alltid varit ett
stödboende och är väl etablerat hos de olika kommunerna i Stockholms län vilka står för den största
efterfrågan på platser. Ingen placerande kommun förväntar sig någon behandling på Krinolinen utan
de boende har sin behandling i öppenvård. Behovet har varit att snabbt få en boendeplats med
kontroller av drogfrihet och nykterhet. Även stöd i myndighetskontakter har efterfrågats. Vårt
innehav av HVB-tillstånd försvårade för oss att bedriva vår verksamhet varför styrelsen beslutat att
avsäga sig HVB-tillståndet.
Under senare tid har beläggningen sjunkit drastiskt vilket gör att vi behöver se över hur vi använder
fastigheten och den kompetens som finns hos personalen. Krinolinen är ett stort hus och vi behöver
genomföra förändringar som gör att vi kan utnyttja husets hela kapacitet och höja
beläggningsgraden. Krinolinen kommer som stödboende kunna ta emot personer via
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt kommuner för vanliga placeringar med även
arbetsträning och OSA anställningar. Vi kommer att återigen kunna öppna huset för
föreningsmedlemmar för att bl.a. köpa mat och delta i olika former av aktiviteter.
Vi kommer inte att minska kravet på personalens kompetens. Personalen kommer att få
kompetenshöjande valideringsutbildningar och kortare kurser i olika relevanta ämnen. Under året är
prioriteringen att öka flexibiliteten i intagsprocessen. Det ska gå snabbare från förfrågan till
inflyttning men utan att tumma på säkerhetsaspekten får både boende och personal. Krinolinen är i
behov av att få en stabil personalstyrka. Planen är att minska antalet timanställda och fastanställa
efter referenstagning. Stabilitet i arbetsgruppen skapas enligt min mening genom att skapa
delaktighet i förändringsprocesser samt genom att göra tydliga arbetsbeskrivningar. 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.
Krinolinen ska vara med i rekrytering av ny Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) och medvetet
arbeta för starkare samverkan med Roo Gård Arbetskollektiv och Nollpunkten (VäxaEnheten).
Sammanfattningsvis kommer vi att satsa på snabbare intag, ökade beläggning, kompetent och
delaktig personal samt ett öppnare Krinolinen.

Prima Gruppens formalia
Verksamhetsåret 190516–200916
Styrelse Prima Gruppen
Erland Olsson (ordförande t.o.m. 191217)
Agneta Sjögren (t.f. ordförande fr.o.m. 191217)
Stefan Heinonen (ledamot t.o.m. 190905)
Per-Olof Melander (ledamot)
Anders Eriksen (ledamot t.o.m. 200626)
Liselott Hallberg (ledamot)
Åsa Blomqvist (ledamot)
Mia Garphult (ledamot t.o.m. 200504)
Kim Kauko (förste suppleant)
Annelie Rapola (andre suppleant)
Lars Karlsson (auktoriserad revisor, Crowe Horwath, Sverige)
Christer Eriksson (revisors suppleant, Crowe Horwath, Sverige)
Styrelsen har hållit 16 protokollförda möten
Styrelse PG Produktion AB
Staffan Bardach (ledamot)
Elisabeth Brandfors (ledamot)
Styrelse Primagruppens Korttidsboende AB
Staffan Bardach (ordförande)
Tomas Berg (ledamot)
Anna Bjurström (ledamot)
Mia Garphult (ledamot)
Thomas Bardach (suppleant)
Representation och deltagande i andra organisationer än PG har varit deltagande i
Rainbow Stödboendets styrelse av Staffan Bardach, Elena Nordström, Anna Hellmark
Sörensen och Annika Bäckman. Situation Stockholm av Staffan Bardach.

www.primagruppen.se info@primagruppen.se

