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Verksamhetsberättelse för ideella föreningen Primagruppen 2021
Prima Gruppen är en ideell förening vars ändamål är genom att erbjuda boende, arbete och
kamratstöd samt hjälpa och rehabilitera personer med ofta långvarigt och omfattande
beroendeproblem. Målsättningen är att rehabiliteringen ska leda till att vårdtagarna ska bli
fria från sitt beroende och återanpassas till samhället.
Ny stadga för Föreningen godkändes av årets Föreningsstämma den 28 april 2021 och
efterföljande extra Föreningsstämma den 8 juni 2021.
Föreningen har under året fortsatt processen med organisation och verksamhetsutveckling
och under hösten tillsattes en kortsiktig organisation i avvaktan på att beslut om en framtida
långsiktig organisationsstruktur kan fattas.
Styrelsen har arbetat för att engagera föreningens anställda och medlemmar i att utforma
ett koncept ”Primagruppen 2030”. En del av projektet har bestått av att styrelsen har bjudit
in samtliga medlemmar och anställda till en Kick-off och två dagkonferenser under året.
Under dessa konferenserna har det bildats olika projektgrupper med olika teman.
Ett av koncepten som arbetats fram av en av projektgrupperna är ”Hjälp till självhjälp” som
föreningen därefter börjat arbeta efter. Syftet är att förtydliga vårt koncept vad gäller
rehabiliteringsprocessen så att vi har ett tydligt mål med vårt arbete, samt för att bra
kvalitativ, enhetlig information till våra boende och placeringsenheter.
Även en ny värdegrund har arbetats fram, där ledorden är – Mod, Tålamod och
Medmänsklighet. Vår vision är: Ingen människa ska leva ett liv i utanförskap, jag ska vara
inkluderande och fri från mitt beroende.
Under året som gått har föreningen fortsatt processen med byte av
kollektivavtalstillhörighet och föreningen har från årsskiftet 2021/2022 tecknat avtal med
Svenska Kommunalarbetarförbundet.
Styrelsen har arbetat hårt med att vända den negativa ekonomiska trenden. Som en del av
detta arbeta har ovan nämnda projektarbeten initierats för att ta Primagruppen in i
framtiden, därutöver kan nämnas det arbete som har bestått i att arbetat aktivt med att se
över våra leverantörsavtal och omförhandla eller inleda omförhandlingar med ett antal av
leverantörerna med syftet att förhandla fram bättre avtal för föreningen.
Styrelsen har haft och kommer framgent ha fokus på värna medlemmarnas inflyttande och
möjlighet att aktivt delta i den demokratiska processen för att utveckla Primagruppen.
Vid pennan: Åsa Blomqvist TF VC tillika Ordförande för Ideella Föreningen Primagruppen

Roo Gård Arbetskollektiv 2021
2021 blev ytterligare ett år med Covid-19 Pandemi. Personalen fick tidigt erbjudande om
vaccin via Österåkers kommun. Erbjudandet gällde även personal på Krinolinen. Under våren
vaccinerade de flesta av personalen sig med två doser. Vi har även lyckats hålla borta
smittan från Roo Gård. Några av personalen blev smittade men gården förblev smittfri.
Vi har haft låg snittbeläggning under hela året och kom upp till 19,98 boende per dag mot
budgeterat 22,5. En stor anledning kan vara pandemin som har gjort handläggarnas arbete
svårare. Många har jobbat hemifrån och inte kunnat arbeta uppsökande eller träffat sina
klienter. Vi har även varit tvungna att tacka nej till förfrågningar där klienten har haft alltför
komplexa problematik som gör placeringen på arbetsrehabilitering svår. Gården och dess
verksamheter kräver relativt hög motivation och att man fungerar både i grupp och ensam
samt att man kan ta till sig instruktioner. Planerade utskrivningar har legat på 41,5 %.
Personalstyrkan har minskat med en person till 16,5 där ekonomi/administration har haft 2,5
personal och stallet 5 personal. Två personal har flyttats till Krinolinen och en nyrekrytering
till köket. Idealet för gårdens verksamheter är två personal per arbetsgrupp då arbetsledarna
samtidigt ska sköta driften av gården och handleda klienter. Hantverkshuset, lantbruket
samt växthuset har idag bara en arbetsledare var. Kommande pensionsavgångarna gör det
nödvändigt att rekrytera ny personal.
Samarbetet med Krinolinen har under året fungerat bra. Vi har hjälpt till med renovering av
rum på Krinolinen och Hantverkshuset tillverkade sänggavlar till dessa nyrenoverade rum.
Gårdsgruppen åkte och röjde Krinolinens trädgård och var med på grilllunch både med
personal och klienter.
Årets ordinarie föreningsstämma hölls på Roo den 28 april.
Stallet har ytterligare ökat antalet kurser utöver ridlägren och ordinarie terminsridning.
Ridlägren 2021 var fullbokade och denna trend ser ut att upprepas 2022. Vi har förstärkt
hästbeståndet med 6 nyinköpta samtidigt som har vi förlorat två hästar. Under augusti
genomförde vi en lyckad lokalhopptävling både för häst och ponny. Under senhösten
började vi registrering av samtliga hästar på gården hos Jordbruksverket enligt EU förordning
om djurhälsa. Vi har totalt registrerat 31 hästindivider. Lena Andersson lyckades fixa
sponsring med 80 Tkr för nytt staket till stora ridbanan. Gårdens kostnad landade på 10 Tkr.
Lantbruket hade misslyckat kalvningsperiod där av 6 födslar bara två kalvar är vid livet. Vi
lånade tjur från Östanå och har nu gjort beslut att våren 2022 blir den sista med egna
kalvningar. Om vi ska ha kvar kor så köper vi levande kalvar i stället. Gården har nu 12
nötdjur som samtliga går i lösdrift under vinterperioden. Inga kor hålls i ladugården. En ko
och två tjurar gick till slakt i slutet på året. Till verksamheten skaffades slåtterkross och
sandaggregat

Isolering av hantverkshuset påbörjades under vintern och ska färdigställas i början på 2022.
Växthusets vattenbrunn kopplades ihop med pumphuset som extra vattenreservoar. Vi
kommer på sikt ändå behöva se efter en ny vattenbrunn.
Under hösten påbörjades tillfällig organisationsförändring i föreningen. Det har resulterat till
fyra självständiga enheter på gården med var sina budget- och personalansvar; Stallet, Gård
och Fastighet (Gårdsgruppen, Hantverkshuset, Växthuset och Lantbruket), Köket Roo och
Rehab Roo.
Samtidigt har förberedelserna för byte av kollektivavtal pågått. Från 1 januari 2022 har
föreningen ett nytt kollektivavtal HVO och därmed har samtliga anställda utom tre blivit
arbetare. Arbetsuppgifter har bytts och administration har kopplats ihop med ekonomi till en
administrativ avdelning med 1,5 anställda.
Elena Nordström, Gård och Fastighet

Hantverkshuset Roo Gård

Krinolinen gymmet

Krinolinen gymmet

Krinolinen Stödboende 2021
Den negativa beläggningstrenden har vänt under 2021. Krinolinen avsade sig HVB –
tillståndet vid förra årsskiftet samt att det har gjorts förändringar i personal och
ledningsstrukturer har varit några av våra framgångsfaktorer. Vi har även arbetat aktivt med
att återfå de positiva bitarna från den ”gamla” Krinolinen andan.
Under året har projektet med flytt och uppfräschning av gymmet gjorts och vi har nu ett av
de finaste gymmen på stödboenden. Där kan våra boenden och alla Primagruppens
medlemmar träna för 100 kr om året.
Boendemöte 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.
En kvalitetsansvarig har utsetts som arbetat med att gå igenom policys och rutiner för att
förbättra vår kvalité både externt och internt. Förnärvarande arbetar vi med att
implementera processer för intervjuer av boende, vår förhoppning är att intervjumaterialet
skall kunna ge oss ett gediget material för ett fortsatt utvecklingsarbete. Styrelsen har under
året arbetat för att engagera föreningens anställda och medlemmar i att utforma ett
koncept: ”Primagruppen 2030”. En del av projektet har bestått av att styrelsen har bjudit in
samtliga medlemmar och anställda till en Kick-off och två dagkonferenser under året. Under
dessa konferenser har det bildats olika projektgrupper med olika teman.
Handledning med extern handledare har varit uppskattat bland medarbetarna efter byte av
handledare. De boende erbjuds ett utbud av gemensamma aktiviteter varje månad anpassat
till årstiderna. Medarbetarna har också lättare att lära känna de boende och ge stöd utifrån
var och ens behov. Vi har under året påbörjat arbetet med en underhållsplan för fastigheten
då vi kunnat konstatera att underhållet varit eftersatt. Primära åtgärder har varit att anmäla
vattenskada som löper genom de tre våningsplanen och orsakat fuktskador i de
gemensamma pentryna på de tre våningsplanen, vattenskadan har även orsakat skador på
fasaden till vårt försäkringsbolag. Vi har även kontaktat Anticimex för sanering av
källarutrymmen och erhållit offerter från två firmor vad gäller utbyte av trasiga fönster och
balkongdörrar.
Vid pennan: Åsa Blomqvist TF VC tillika Ordförande för Ideella Föreningen Primagruppen
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Vinter Roo Gård

Verksamhetsplan Roo Gård Arbetskollektiv 2022
Vi ska fortsätta utveckla och arbeta efter den nya organisationen. Vi ska stärka samarbetet
mellan arbetsgrupperna och få personalen att dra åt samma håll. Vi ska öka
medbestämmandet så att personalen är med på tåget.
Personalstyrkan på Roo Gård behöver förstärkas. Vi behöver personer som både har de
tekniska och yrkesmässiga kunskaperna som behövs för driften av gården och sociala
färdigheter och utbildningar. Vi behöver yrkeskompetens med tanke på klientelen med
komplexa problematik. Dessutom behövs en chaufför som även kan bistå Rehab mellan
körningar. Vi ska stärka kompetensen hos befintlig personal och hoppas på att få 1–2
personer till socialpedagogutbildningen. Yrkesmässiga fortbildningar genomförs där behov
finns.
Vi ska definiera vad vi erbjuder till våra klienter. Uppdragsgivarna ska kunna följa
utvecklingen och således hoppas vi på längre placeringar och flera förlängningar. Stegvis
upptrappning av deltagande i arbetsuppgifterna ska göra klienterna färdiga till jobb utanför
gården när det är dags för utskrivning. Vi planerar att starta faddersystem bland de boende.
en person som har varit längre tid hos oss kan bli fadder till en nykomling, och hjälpa denne
att anpassa sig för livet på gården.
Renoveringsbehovet ska kartläggas och budgeteras. Köket står högst upp i önskelistan. Vissa
renoveringar behöver görs för att minska energikostnaden.
Det här året ska vi försöka få i gång växthuset samt gårdsförsäljningen. Vi ska ha försäljning
vid stallets tävlingar och lägerstart och -avslutningar.
Arrendena ska ses över och eventuellt nytt kontrakt ska skrivas med Kulle.
Elena Nordström, Gård och fastighet

Bibliotek Krinolinen

Massagestolar och ljusterapirum Krinolinen

Verksamhetsplan Krinolinen Stödboende 2022
Från Krinolinens sida ser vi ett behov av att investera i utbildning för alla medarbetare. De
externa kraven på kompetensen ökar stadigt.
Då kraven på vår verksamhet ständigt förändras behöver vi anpassa oss för att vara en aktör
på marknaden även i framtiden. Utifrån den vetskapen arbetar vi aktivt med att förändra
organisation och arbetssätt så att medarbetare kan arbeta mer klientnära i stället för att
bemanna receptionen, i enlighet med det av medlemmar och anställda framtagna
konceptet: ”Hjälp till självhjälp” som är en del projekt i det övergripande projektet
”Primagruppen 2030”.
Arbetet med underhåll av fastigheten fortgår under 2022 och byte av fönster och
balkongdörrar är planerat till vecka 38–39 under 2022, detta på grund av långa
leveranstider. Vi kommer även fortsätta utföra enklare renoveringar och reparationer i egen
regi under året, då vi ser att det är viktigt för våra boende och medlemmar att få vara
delaktiga i det dagliga arbetet och även känna delaktighet i att delta i beslut hur boende
miljön ska utformas.
Styrelsen har haft och kommer framgent ha fokus på att värna om medlemmarnas inflytande
och möjlighet att aktivt delta i den demokratiska processen för att utveckla Primagruppen.
Åsa Blomqvist, TF VC tillika Ordförande för Primagruppen

Prima Gruppens formalia
Verksamhetsåret 210429–220421
Styrelse Prima Gruppen
Åsa Blomqvist (ordförande)
Isabelle Ankarfjärd Jäger (ledamot)
Vasiliki Berbeis Kristiansson (ledamot)
Malin Wennström (ledamot)
Liselott Forsman (ledamot)
Jamal Zouhair (ledamot)
Madeleine Fredriksson (förste suppleant)
Anette Göthlin (andre suppleant)
Lars Karlsson (auktoriserad revisor, Crowe Osborne, Sverige)
Christer Eriksson (revisorssuppleant, Crowe Osborne, Sverige)
Styrelsen har hållit 10 protokollförda möten
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