
 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2018 
samt 

Verksamhetsplan 2019   



Verksamhetsberättelse Prima Gruppen 2018     

 

Roo gård, Krinolinen och Primagruppens korttidsboende – 
”Nollpunkten” 

Under hösten hade föreningen en nedgång i beläggningen, framförallt under 
september månad. Den heta sommaren samt politisk osäkerhet i kommuner och 
nämnder var sannolikt bidragande till detta. När det gäller beläggningen i föreningen 
så kunde en återhämtning skönjas från oktober månad. 

 

 

 

 

 

 

 

På Krinolinen startade arbetet med att ta bort det gamla rökrummet och istället ha 

en gemensam ”umgängesyta”/”lounge”. Även flytten av gymmet påbörjades. En ny 

boendestödjare, Jessica, tillkom i början på hösten. 

På Roo gård tog Anna Bjurström, tidigare handläggare i Österåkers kommun, efter 
sommaren över rollen som platschef och rehabiliteringsansvarig. 

Den heta sommaren blev en stor utmaning för gården. Midsommarskörden blev bara 
hälften av ett normalår och boskapen på bete fick stöd fodras med nyskördat hö. 
Föreningen hann köpa ensilage för vintern innan priserna rusade i höjden. 
Extrakostnaden för foder landade ändå på drygt 500 000: kronor. Den goda 
höstskörden räddade upp situationen något. 

Ridlägerverksamheten genomfördes enligt tradition, 8 veckor – 27 ungdomar, trots 
värmen. Sommaren 2019 kommer verksamheten revideras något för att bland annat 
kökets personal skall kunna ta ut lagstadgad semester under perioden. Att ha 
”högkonjunktur” mitt i sommaren har lösts genom inhyrd personal med varierande 
framgång. Ambitionen är att våga bryta med gamla lösningar och söka nya. 

Roo gård påbörjade en projektering och planering för renovering av köket som 
passerat sitt ”bäst föredatum” för länge sedan. Det är akut med golv, rör och 
fetthantering varför det är lika bra att se över hur det hela skall lösas.  



Prima Gruppens korttidsboende ”Nollpunkten” arbetar aktivt vidare för att sätta 
roller och rutiner. Verksamheten blir allt mer definierad som ”en brygga mellan 
avgiftning och insats”. VD Annika Bäckman och samordnare Annelie Rapola har hittat 
formen för att komplettera varandra i sina roller. Personalen börjar också se värdet 
av att upprätthålla gemensamma rutiner.  

Är ”Nollpunkten” en belastning eller en tillgång för Prima Gruppen? Sett till 
resultatredovisningen ges ett svar, om målet mäts där. Man bör dock betänka att 

verksamheten sitter i 
slutfasen av ett 5-årigt 
ramavtal med Stockholms 
stad. Priset borde ligga 
minst! 20 % högre. Då 
skulle dygnsavgiften för 
Stockholm vara 1260: - 
istället för 1050 och 
underskottet vara ett 
överskott. Ny upphandling 
sker under 2019 och 
prisbilden bör justeras till 
kring 1500: -/dygn. 

Verksamheten har idag att ta hand om en mer samsjuklig och medicinerad målgrupp. 
Med detta sagt kommer anbudsgivandet och prissättningen av tjänsten att vara 
avgörande i anbudet 2019. 

Det vi dag kallar för ”Malmö-modellen” betyder att Nollpunkten tar emot från 
avgiftningen för att sedan ombesörja att informationsmöte blir gjort på Roo gård. 
Resultatet blir att de som tar ett eget beslut om att komma till gården är friskare, mer 
utvilade och beslutsamma, ”en brygga mellan avgiftning och insats”. Detta 
tillsammans med en tydlig planering gör att motivationen blir starkare och har säkert 
bidragit till att 57 % har lämnat rehabiliteringen enligt ursprunglig planering. 
Arbetsmiljön på Roo gård har med denna ”modell” blivit lugnare, mer positiv och 
framgångsrik.  

Prima Gruppens korttidsboende ”Nollpunkten” och Roo gård besöktes i november 
månad av 5 tjänstemän från Socialtjänsten i Malmö. De var mycket positivt 
överraskade av föreningens anläggningar och verksamheter. 

PG Produktion, klottersanering, har haft ett års förlängning på ramavtalet med 
Österåkers kommun. Verksamheten kommer inte att lägga något nytt anbud när nu 
ny upphandling aviserats. Den främsta anledningen är att klottersanering idag blivit 
en så avancerad verksamhet, med utbildningar och licenser för hantering av 
kemikalier och högtryck, att grundidén med 2-3 rehabiliteringsplatser inte är aktuell. 
Placeringstiderna idag är mycket kortare än förr. 

Elisabeth ”Bettan” Brandfors erbjöds och tackade ja till annan tjänst på Krinolinen. 



Samverkansgruppen för ”Fyrklövern”, Roo gård, Krinolinen, ”Nollpunkten” och 
Rainbows stödboende, har träffats regelbundet under året. Frågor som varit 
brännande aktuella har gällt bland annat skadeinsekter och hur det förebyggande 
respektive akuta arbetet skall läggas upp. Ambitionen är gemensamma rutiner för att 
säkra flytt mellan verksamheterna. Handledning är något som efterfrågats av 
personal i verksamheterna och vi hittade en gemensam lösning på temat 
”bemötande och professionalitet” med samma handledare. 

Under 2018 blev Prima Gruppen medlem i FAMNA, Riksorganisationen för idéburen 
välfärd. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Mer från Krinolinen 

Vi på krinolinen har under 2018 genomfört: 

 Ökat antal fast anställda med 5 st. varav 2 st. till köket samt en 
boendestödjare. 

 Färre anställda med lönebidrag, syns märkbart i RR. 

 Kvalitén i vården kräver mer och mer utbildad personal.  

 Nya scheman är implementerat både i kök och reception för att få en bättre 
kontinuitet i arbetet. Schemat rullar på 12 timmars pass. 

 Vi har påbörjat renoveringen av nya gymmet. 

 Vi har helrenoverat 4 st. klientrum samt byggt 2 nya jour rum. 

 Byggt klart lounge rummet under 2019 kommer det att möbleras. 

 Påbörjat ett pilotprojekt med Farsta kommun ytterligare 2 kommuner är 
intresserade av tjänsten.  

 Vi har bytt ut matsalsmöblerna.  

 Boendemöten på varje våning en gång i månaden. 

 Beläggningen var som högst i maj och oktober visade lägst siffror.  

  

Anna Hellmark Sörensen Föreståndare 

 



 Mer från Roo Gård 2018 

2018 var det år då Anna Bjurström började som platschef på Roo gård.  Fokus har 
varit att lyfta fram rehabiliterings frågor samt att stärka samarbetet på gården mot 
gemensamma mål.  

- Vi är i dagens läge 12 anställda vara 4 på olika former av deltidsanställning. Vi 
har två f d boende som idag har OSA och som har sin arbetsplats hos oss. 

- Vi har slagit ihop fyra arbetslag som nu blivit till två. Det ena nya arbetslaget 
Gårdsgruppen består av de tidigare grupperna Skogs-och underhåll samt 
vaktmästeriet. Det andra nya arbetslaget heter Stallbacken och består av de 
tidigare grupperna lantbruket och stallet. Tanken bakom är att arbetsledarna 
ska kunna stötta och hjälpa varandra både praktiskt och i klientarbetet. 
Gemensamma morgonmöte hålls för att tillsammans planera dagens arbete.  

- Torsdagsmötena där alla arbetsledare deltar har fått ett mer strukturerat 
klientfokus men är aven forum för det som händer mer praktiskt på gården. 
Mötena har börjat dokumenteras. 

- Medarbetarsamtal har genomförts under året. Med syfte att lyfta fram alla 
anställdas känsla av delaktighet men även utvecklings områden inom arbetat. 
Ett resultat av dessa samtal är att behovet av handledning kom fram.  

- Kökschefen går en utbildning i kost och hälsa som kommer att gynna gården 
och våra klienter genom en mer specifikt hälsofokus. 

- En gemensam idéverkstad har genomförts under hösten då vi i arbetsgruppen 
har samlats kring frågorna; Hur vill vi arbeta? Samt frågan hur kan vi få 
klienterna att stanna ytterligare 3 månader? Detta arbeta kommer att följas 
upp under 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Boendemöte har hållits och kommer att genomföras var tredje månad. 
- Vi har renoverat Brygghuset och haft det till uthyrning för medlemmar i Prima 

gruppen. 
- Omfattande takrenoveringar har genomförts av P-villan samt snickeriet. 
- Vi har gjort om en del av snickeriet till ett aktivitetsrum med pingisbord. 
- Panel har bytts på Arrendet samt att fönster har renoverats. 
- I Lantbruket har vi ställt om från innestående djur på vintern till att enbart ha 

djuren på lösdrift. Ett vindskydd har köpts in och ställts upp i hagen utanför 
ladugården. Man har även dragit dit vatten. Detta för att minska 
påfrestningarna för djuren men även för att minska behovet av kvalificerad 
arbetskraft från våra klienter. 



- Vi har tagit tillvara på i stort sätt alla äpplen på gården genom att göra 
äppelmust. 

- Planering för en omfattande köksrenovering har påbörjats och arbetet 
beräknas komma igång under våren/sommaren 2019. 

- En ny spis och diskmaskin har införskaffats till köket. 
- Gårdsgruppen har på ett strukturerat och planerat sätt hjälpt Nollpunkten med 

diverse arbetsuppgifter under året. 
- Arbetet med att utarbeta en underhållsplan för Gården gällande 5-10 år 

framåt har påbörjats. Detta görs genom att vi går igenom samtliga hus och 
byggnader på gården och dokumenterar renoverings och investeringsbehov. 

- Vi har infört en handlingsplan för att hantera kläder och bagage av ny inskriva 
för att förebygga att få vägglöss. Ett nytt värmeskåp har införskaffats. 

 
Anna Bjurström Platschef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VDs Verksamhetsberättelse Prima Gruppens korttidsboende AB/Nollpunkten 

Det man kan läsa i 2018 resultat är framför allt att intäkterna för vårddygn inte nått 
budget. Historiskt sett beslutades att lägga en låg dygnskostnad, främst för att göra 
Nollpunkten attraktivt. Även i upphandlingarna lades dygnsavgiften medvetet låg.  

Nollpunkten var tänkt att anställa människor som hade egna erfarenheter av 
missbruk samt att dessa anställningar skulle finansieras av lönebidrag från 
arbetsförmedlingen. 

Lite smått och statistik från 2018: 

Stockholm stad är vår största kund med 198 placeringar av totalt 408. Sundbyberg 
kommer som god 2:a. Antal personer som flyttat till Roo gård är 58 personer. 

Drygt 28 % skrev ut sig självmant från Nollpunkten 2018, vi arbetar med att fånga upp 
de personer som sviktar och vill lämna oplanerat. Hade de som lämnade oss 2018 
motiverats att stanna för bara en dag till hade det genererat 134 550 kr. Målet är att 
de ska lämna oss som planerat. 
Under 2018 upprättades ett avtal med Larmassistans, ett väktarföretag som snabbt 



kan komma till Nollpunkten om en person uppträder hotfullt. De hjälper personalen 
tills polisen kommer.  
Vi samarbetar med Sofrosyne när det gäller medicinsk säkerhet. De tillhandahåller en 
sjuksköterska som är hos oss varje vecka och följer upp läkemedelshanteringen samt 
ger oss råd och stöd. 
Vi samarbetar med Framnäsgruppen som tar emot personer som behöver skyddat 
boende. Finns det ett missbruk får personen gå via Nollpunkten först. 
Andra aktörer har hört av sig och vill samarbeta med Nollpunkten. 
Malmö stad besökte Nollpunkten och Roo Gård vilket var lyckat, roligt att träffa 
personer man bara talat med i telefonen. 
En tidigare anställd anmälde Nollpunkten till IVO och ett antal kommuner i Sverige. 
IVO och Stockholm stad genomförde revision på Nollpunkten. IVO avslutade ärendet 
och skälen för det beslutet var att Nollpunkten följer gällande lagstiftning i de delar 
de granskat. 
Stockholm stad bedömde att Nollpunkten möter Stockholm stads krav i de delar de 
granskade. 
Antalet planerad flytt är 33,6 % (136 personer). Det betyder att nästan hela 70 % 
lämnade Nollpunkten och därmed bröt sin planering. Nya rutiner har arbetats fram 
för att få dessa personer att stanna och flytta enligt planering.  

- När en boende vill skriva ut sig tas ett samtal omgående i enskilt rum. 
- Vi ser en tendens till att ett flertal avviker när de nästan ”är i mål”, där 

förstärks motivationsarbetet i god tid innan den boende ska åka som planerat. 
- Istället för att personer blir utskrivna på grund av ett regelbrott arbetar vi med 

att möta upp de boende och frågar hur vi kan hjälpa dem för att de ska 
förstå/följa reglerna. Här pratar vi om ”enkla” regler, hot och våld samt intag 
av droger är alltid utskrivning. 

Om personalen bara kan motivera dessa att stanna en dag till är stort, målet är att 
motivera dem att stanna hela placeringstiden. 

Annika Bäckman VD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



”Verksamhetsplan 2019” 

Vi kommer att fortsätta arbetet med att stärka och säkra kvalitén och samarbetet i 
”Fyrklövern” dvs. Krinolinen, Roo gård, ”Nollpunkten” och Rainbows stödboende. 
Målet är att tillhandahålla en tilltalande och verkningsfull ”vårdkedja”. 

Den större investeringen under året blir sannolikt renoveringen av köket på Roo gård. 
El, rör, fetthantering, ventilation och golvet är idag undermåligt. Till utförare har valts 
Birdie Bygg som la om golvet på Krinolinen 2017. 

En viktig aktivitet under året blir Stockholms stads upphandling av våra verksamheter 
samt Rainbows stödboende i Älvsjö. 

Det nya journal/faktureringssystemet ”Clinic Buddy” skall sjösättas under våren. 

 

Satsningar på Krinolinen under 2019: 

Vi kommer att fortsätta arbetet med att uppfylla kraven för verksamhet med HVB-
tillstånd. Till vår hjälp kommer vi att anlita konsulthjälp i form av Sofrosyne som idag 
är vår MAS(medicinsk ansvarig sjuksköterska). 
Vi kommer att byta entré dörr och renovera 5 boende rum.  
Hälsoutbildning av personal i köket kommer att genomföras, för att kunna erbjuda en 
mer hälsosam mat till våra boenden. 
Handledning med inriktning på grupprocess samt med tonvikt på professionell 
förhållningsätt, bemötande mm startar.  
Vi påbörjar renovering av nya gymmet och möblering av ”lounge”. 
Personalrum samt samtalsrum i källaren kommer att iordningställas. 
2019 ser vi som ett år där vi kommer att satsa på ökad kvalité med fokus på tre 
områden 

 Boende aktiviteter, för en meningsfull tillvaro hos oss. 

 Klientrum, med inredning som tilltalar även kvinnor. 

 Utbildning och handledning för att öka kvalitén på vårt arbete mot både våra 
klienter samt uppdragsgivare. 

Höjd boendekvalitet på Krinolinen 2019 genom att: 
 
Vi på Krinolinen har som ambition att skapa en känsla av delaktighet hos våra 
boende, samt att våra boende skall ha en positiv upplevelse från Krinolinen. 
Detta vill vi göra genom att erbjuda god mat, ett hjälpsamt och positivt bemötande 
från personal, vi vill ge mer stöd och ha tätare uppföljningar, erbjuda aktiviteter, vi vill 
fånga upp fler kvinnor. 
Vi har infört boendemöten som är uppdelade per varje våningsplan en gång i 
månaden där personal från receptionen, ”kontoret”, vaktmästeri samt köket är med 
för att kunna svara på frågor från våra boende. 
 



Vi vill ha aktiviteter riktade till kvinnor med syfte att stärka dom och fånga upp 
kvinnor som ofta är mer utsatta. 
Vi vill ha tätare uppföljningar med våra boende för att följa upp hur placeringen går 
och om vi ger det stöd som den boende behöver. 
Vi vill erbjuda aktiviteter för att hjälpa våra boende att få en meningsfull fritid och 
öppna upp för/skapa nya intressen. 
Vi efterfrågar återkoppling och uppmanar våra boende att hjälpa oss att bli bättre 
genom att lämna förslag eller klagomål i vår förslagslåda. Detta för att skapa en 
känsla av delaktighet samt att ge våra boende möjlighet att kunna påverka sin miljö. 
Ambitionen är att kunna erbjuda smidiga helhetslösningar inom ramen för fyrklövern 
samt att med tonvikt på samverkan och öka antalet planerade utflyttar. 
 

Planerat att genomföras under 2019 på Roo Gård 

- Öka beläggningen till 24 boende/dygn ger ett minus resultat på ca 1,5 
miljoner. Öka antalet genomsnittsdygn som klienten stannar hos oss. 

- Handledning med klientfokus och professionellt förhållningssätt har påbörjats i 
januari 2019. 

- Införa regelbundna Arbetsplatsträffar (APT) 
- Fortsatt gemensamt arbete för att utveckla Roo gård och öka beläggningen. 

Anpassa gården utifrån efterfrågan.  
- Regelbundna och strukturerade Brandskyddsronder. 
- Öka personalens kunskap om psykossjukdom genom föredrag av case manager 

från Serafen. 
- Fortsättning av arbetet med en underhållsplan för gården 
- Total renovering av köket och renovering av köken i boendehusen 
- Ombyggnation av ladugården för att kunna utveckla någon form av lättare 

sysselsättning för att kunna tillgodose alla former av arbetsförmåga. 
Arbetsplatsen kallas för Hantverkshuset. 
 

2019 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.  

Kommentarer till budget 2019 ”Nollpunkten” 

2019 är ett spännande år då ett flertal upphandlingar ska sökas igen. Bland annat 
Stockholm stad och ett flertal norrortskommuner.  

Dygnsavgiften ska motsvara de kostnader Nollpunkten har för att på bästa möjliga 
sätt ta emot människor med missbruksproblematik. Dygnsavgiften för Laropatienter 
(ersättningsmedicin för opiatberoende) ska bli högre än för en vanlig plats då all 
administration för dessa är tids- och personalkrävande.  



Investeringar ”Nollpunkten” 2019 

Brandlarm anpassat för verksamheten kommer att installeras i februari av  

Schneider Electronic till en kostnad av 268 000 kr. Det har upprättats en 
betalningsplan på 60 månader, 5350 kr i månaden. Primagruppen har gått i borgen 
för Nollpunkten. 

Dörrhandtag med kodlås till boenderummen ca 26 000 kr 

Både Roo gård och Nollpunkten drabbades av strömavbrott när Alfrida drog in över 
Sverige. Under 2019 ska rutiner för elavbrott tas fram. 

Ny hemsida som skapas av Sören Klingborn Design & Kommunikation till en kostnad 
av ca 30 000 kr 

Nollpunkten har idag en bra personalgrupp på 11 anställda, inga nya tjänster planeras 
för 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”en dag, en vecka, en månad till” – kommer att vara i fokus i ”Fyrklöverns” (Roo 

gård, Krinolinen, Nollpunkten, Rainbow Stödboende) arbete under 2019. 

”en dag till” står för att på olika sätt öka och stödja personalens medvetenhet om 

vikten av ett gott bemötande, genomtänkt omhändertagande och behovet av stöd 

och motivation till den som valt oss för att ta upp kampen mot sitt beroende. Målet 

är att ingjuta hopp om att en förändring är möjligt. 

Utmaningarna det gångna året har varit många och varierande och jag vill passa på 

att tacka all personal för en strålande insats. 

Staffan Bardach 

Verksamhetschef 

  



Prima Gruppens formalia 
Verksamhetsåret 2018 

Styrelse Prima Gruppen 

Thomas Fröberg (ordförande) 
Mats Arnhög (ledamot) 
Stefan Heinonen (ledamot) 
Per-Olof Melander (ledamot) 
Anders Eriksen (ledamot) 
Liselott Hallberg (ledamot) 

 
Ingela Oster (förste suppleant) 
Thomas Bardach (andre suppleant) 
 
Lars Karlsson (auktoriserad revisor, Crowe Horwath, Sverige) 
Christer Eriksson (revisors suppleant, Crowe Horwath, Sverige) 
 
Styrelsen har hållit 5 st. protokollförda möten 

 
Styrelse PG Produktion AB 
 
Staffan Bardach (ledamot) 
Elisabeth Brandfors (ledamot) 

 
Styrelse Primagruppens Korttidsboende AB 
 
Staffan Bardach (ordförande) 
Tomas Berg (ledamot) 
Anna Bjurström (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. 

 

 www.primagruppen.se info@primagruppen.se 
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