
   
 
Pressmeddelande 2020-11-16 

PositivumGruppen och En annan sida av Sverige  

PositivumGruppen och En annan sida av Sverige inleder ett samarbete för att gemensamt 
stärka arbetet kring individer som befinner sig i en kriminell riskzon eller som vill bryta 
med sin kriminella livsstil.  

Samarbetet med En annan sida av Sverige innebär att vi gemensamt erbjuder skyddat 
boende med individanpassat stöd för personer som vill lämna en kriminell livsstil.  

Insatsen vänder sig till vuxna personer från 21 år och uppåt som vill lämna en kriminell 
livsstil och har skyddsbehov. För den som är villig att anstränga sig och ta ansvar för sin 
livssituation är insatsen en möjlighet till att frivilligt förändra riktningen i sitt liv. 

Samarbetet är även utformat så att unga som bor i PositivumGruppens vårdkedja har 
möjlighet att få riktade insatser från En annan sida av Sverige som en del av sin placering 
inom någon av PositivumGruppens verksamheter.  
 

”Det är viktigt att PositivumGruppen utvecklar kärnverksamheterna inom vår vårdkedja 
utifrån rådande samhällsutveckling. Genom vårt samarbete med EASAS stärker vi vårt arbete 
och skapar ytterligare kvalitativa möjligheter för dem vi är till för att bryta kriminella 
beteenden och livsvillkor. EASAS metod är välrenommerad och har utvärderats med goda 
resultat av bland annat statsvetaren Ingvar Nilsson. Det är viktigt att vi gemensamt försöker 
skapa en plattform där fler individer kan få rätt stöd i att bryta med sin destruktiva miljö. ” 

Arian Faily, VD PositivumGruppen 
 

”EASAS får i samarbetet med PositivumGruppen en större plattform att kunna nå ut till fler 
individer med vår arbetsmetod som är validerad och uppskattad av många kommuner. Vi på 
EASAS får också utökade resurser avseende skyddande boenden och även större möjlighet 
att utbilda och utveckla förståelsen för arbetet kring livsstilskriminella hos bland annat 
socialtjänster, universitet etc.” 

Anders Berntsson, EASAS 
 

För mer information om samarbetet var god kontakta: 
 
Arian Faily      Anders Berntsson 
0709535978     0739446364 
PositivumGruppen    EASAS  
 

    


