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VäxaEnheten ny huvudman för Nollpunkten 
 

Den 1 juli 2020 har VäxaEnheten tagit över huvudmannaskapet för Primagruppens 

korttidsboende Nollpunkten från Prima Gruppen.  

 

VäxaEnhetens nuvarande verksamhet omfattar öppenvård, konsulentstödda familjehem, 

stödboende och egna lägenheter för individer med alkohol- och drogproblem. Stort fokus läggs 

på att hitta och arbeta med kvalificerade familjehem, rätt matchning och att erbjuda lösningar 

utifrån individens intressen, förmågor och utmaningar. 

 

Nollpunkten är den brygga mellan avgiftning och behandling som ibland behövs för människor 

som hamnat ”mitt emellan”. Verksamheten kompletterar och förstärker VäxaEnhetens vårdkedja 

och kommer att drivas vidare med samma inriktning och filosofi. Det nära samarbetet med Prima 

Gruppens Arbetskollektiv Roo Gård kommer att fortgå och vidareutvecklas. 

 

”I VäxaEnheten har vi hittat en partner som delar våra grundvärderingar och vår syn på kvalitativt klientarbete. 

Tillsammans kan vi ta tillvara den fina verksamhet som vi byggt upp och varsamt vidareutveckla den. Jag ser 

också att VäxaEnhetens kompetens och nätverk blir ett värdefullt komplement till Nollpunktens verksamhet. 

Tillsammans kan vi erbjuda klienter och remittenter en bredare vårdkedja.” 

Annika Bäckman, VD/Verksamhetschef Nollpunkten 

 

”Prima Gruppen är en idéburen och brukarorienterad verksamhet. För oss var det avgörande att hitta en 

huvudman som delar vår syn på kvalitativt klientarbete. Med VäxaEnheten känner vi oss trygga i att 

Nollpunkten kommer att drivas på ett ansvarsfullt sätt. Nollpunkten är också en viktig partner för vår 

verksamhet Roo Gård och med VäxaEnheten som huvudman finns alla förutsättningar för fortsatt samverkan.”      

Anna Bjurström, Platschef Roo Gård, Prima Gruppen 

 

”Jag har under flera år imponerats över hur Nollpunkten arbetar med sina klienter, och slagits av hur väl våra 

grundläggande värderingar överensstämmer. Jag startade VäxaEnheten utifrån en vision om att verkligen möta 

människor på individbasis; att – i nära samverkan med våra remittenter - jobba med relation och tillit för att 

uppnå förändring. Jag är stolt och tacksam över att Prima Gruppen valde VäxaEnheten som partner.”  

Bill Engman, VD och grundare VäxaEnheten 

 

Mer information: 

Bill Engman, VD och grundare VäxaEnheten, Tel:0730-60 70 48, Mejl: bill@vaxaenheten.se,  

Hemsida: https://www.vaxaenheten.se/ 

 
Annika Bäckman, VD/Verksamhetschef Nollpunkten, Tel: 0704-84 96 16, Mejl: 

annika.backman@nollpunkten.se, Hemsida: http://www.nollpunkten.se/ 
 
Anna Bjurström, Platschef Roo Gård Prima Gruppen, Tel: 079-068 10 55, Mejl: 

anna.bjurstrom@primagruppen.se  Hemsida: http://primagruppen.se/ 
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