
 

Vad är Rivstart? 

Rivstart är baserad på idén om att alla förtjänar en ärlig chans att få komma tillbaka in i 
samhällsgemenskapen efter ett fängelsestraff. Att genom arbete, boende och kamrater får en 
möjlighet att skapa sig ett nytt och meningsfullt liv på en stadig plattform. Rivstart är inte ett 
behandlingshem eller ett halvvägshus. Det vi kan erbjuda är en plats att under trygga former 
få ta de första stegen ut i det riktiga livet. Hos Rivstart är det på riktigt, med alla de 
utmaningar och vinster det medför. En viktig del i att få starta om är att det sker på en plats 
där individen inte har en anknytning och där den själv kan få forma en ny bild av sig själv i en 
ny och trygg miljö. Att göra en stor förändring i den miljön där man har växt upp och där alla 
känner en, kan många gånger bli väldigt svårt i och med att individen kan känna sig stämplad 
och att det finns en förväntan på ett vist beteende. 

Rivstart samverkar med andra företag lokalt när det gäller tjänster så som terapi och 
coachning. Vi har kollektivavtal och upphandlad företagshälsovård. 

För att det skall fungera för den som kommer ny till Rivstart är det viktigt att den som 
kommer till oss har med sig verktyg från, och en positiv upplevelse av tidigare behandling. 
Man behöver inte komma direkt från ett behandlingshem eller ha gått ett program i direkt 
anslutning till att man släpps från anstalt, men det är en stor fördel om det finns med i 
klientens historia. 

Rivstart ställer inga krav på att personerna som kommer till oss skall ha tidigare erfarenhet 
eller utbildning inom byggbranschen. Det vi däremot ställer krav på är attityd, nykterhet och 
ärlighet. 

Rivstarts process är indelad i olika steg.  

1. Personen som vill komma till Rivstart ringer till oss eller skickar brev 
2. Vi informerar om vår verksamhet och om personen fortfarande är intresserad gör han 

en ansökan om placering hos socialtjänsten i hemkommunen 
3. Vi stödjer personen genom att finnas tillgängliga för samtal på telefon under 

kvarvarande tid i fängelse eller på behandlingshem 
4. Väljer socialtjänsten att placera hos oss skriver vi även avtal med arbetsförmedlingen 

inom jobb och utvecklingsgarantin om en praktikplats hos Rivstart under sex månader. 
5. När personen kommer till oss inleder vi en två veckor lång intervju och 

arbetsprövningsfas, där vi tar reda om personen är lämplig för en plats hos oss och om 
personen vill vara hos oss. 

6. Efter sex månader om allt fungerar både i boendet, på arbetet och på fritiden erbjuder 
vi en provanställning under sex månader. I samband med att personen får en 
provanställning avslutar vi kontakten med socialtjänsten och personen är då anställd 
med Nystartsjobb från Arbetsförmedlingen. 

7. Efter ytterligare sex månader om allt fortfarande fungerar bra fortsätter vi i ytterligare 
1,5 år med nystartsjobb. 

Efter två år hos oss har personen fått djupgåendeyrkeskunskaper, ett välfungerande nätverk 
och en bostad där denne trivs. En ärlig chans att förändra sitt liv. 



 

Boende 

Rivstarts boende bedrivs som ett kollektiv där alla som bor där tar gemensamt ansvar för att 
boendet fungerar. Att bo tillsammans ställer krav på var enskild att anpassa sig, samtidigt som 
det skapar en god grund för social gemenskap. 

• Boende i kollektiv med människor med liknande bakgrund. Stöd finns i form av 
tydliga regler samt att de som har bott längre hjälper dem som bott en kortare tid 

• Personerna som bor i boendet förväntas kunna göra iordning sin egen mat. För dem 
som är placerade från socialtjänsten arrangeras det veckoinhandling tillsammans med 
frivilliga en gång per vecka 

Arbete 

Rivstart är ett byggföretag, där vi utför nybyggnation och renoveringar åt både privata kunder 
och företag. Att ha ett arbete att gå till varje dag skapar en stolthet och ett egenvärde hos den 
enskilde. Att byta ut den kriminella identiteten med en identitet som en hårt arbetande 
byggnadsarbetare skapar motivation och drivkrafter att arbeta vidare med sig själv och 
komma vidare i livet. 

När en person kommer ny till oss skickar vi rutinmässigt prover till Statens kriminaltekniska 
laboratorium för analys. 

• Stöd i arbete med kunnig arbetsledning 
• Den enskilde förväntas vara på arbetsplatsen under hela arbetstidens och prestera 

utifrån förmåga 
• Olika kortare utbildningar för att få arbeta på byggarbetsplats, bland annat 

ställningsbyggare, heta arbeten etc. 
• Kartläggning och fördjupad arbetsförmågebedömning, för att fastställa vilka behov 

individen har i sitt arbetsliv 
• Rivstart genomför drogtester i samband med misstanke om missbruk och i samband 

med hemresa eller annan resa. Vi gör även stickprovskontroller  

Fritid 

Fritidsdelen av Rivstart är baserat på att den enskilde har en egen vilja och en önskan om att 
komma ut och delta tillsammans med andra i olika mer eller mindre organiserade 
fritidsaktiviteter. Fritiden är strukturerat kring en frivillig verksamhet där även personalen 
lägger ner tid på sin fritid för att göra aktiviteter tillsammans. 

• Alla anställda och placerade i Rivstart får gymkort på det lokala gymmet 
• Det finns AA möte nära till där Rivstart har sitt boende 
• Stöd att hitta egna fritidsaktiviteter 
• Skjutsning till och från möten och aktiviteter 
• Rivstart har tillgång till ett antal cross motorcyklar 
• Vi försöker så långt det går att stödja de som kommer nya att hitta sjysta 

fritidsaktiviteter utifrån eget intresse och tidigare erfarenheter 


