
Är du 
redo att  
ta nästa 

steg? 

Alla förtjänar en ärlig chans.



Är det dags att tänka på vad du 
skall göra efter du har muckat?

Har du 2-6 månader kvar till din villkorliga frigivning?
Har du tröttnat på det kriminella livet och missbruket?

Vi söker dig som har gjort ett val, som har bestämt att 
detta är sista gången du sitter inne. Vi har inga krav på 
kvalifikationer, men det är inte fel om du har erfarenhet 
av byggbranschen. Arbetet vi utför är fysiskt krävande  
så det är en fördel om du är i god fysisk form.

Om Rivstart Sverige AB
Rivstart Sverige AB är ett företag i byggnads- och 

rivningsbranschen med ett unikt erbjudande. Inte först och främst till våra 
kunder utan till dem som arbetar hos oss. Vi anställer nämligen, i huvudsak, 
enbart medarbetare som har suttit i fängelse och som har en motivation  
och vilja att förändra sina liv. Vi erbjuder en väg ut ur missbruk och  
kriminalitet där ett arbete, ett schysst boende och en meningsfull fritid
är nyckelord för oss.  

Vi finns i Molkom utanför Karlstad. Inom samma fastighet har vi både  
kontor och kollektiv där medarbetarna bor tillsammans. Fyll i intresse- 
anmälan på nästa sida och ge till din klienthandläggare på anstalten eller  
till arbetsförmedlaren!

Du kan även kontakta oss på telefon, 073-332 45 20. Vill du läsa mer om  
oss finns mer information som går att skriva ut på www.rivstart-sverige.se. 



Skolgång: om du har gymnasieutbildning, vilket program gick du? 

Droger i dag? Ange även receptbelagda mediciner och anledning till medicinering.
 

Namn: Personnummer: 

Datum för villkorlig frigivning: Anstalt:

Folkbokförd i kommun: Avdelning: 

Socialtjänst kontakt: Kontaktperson/handläggare: 

Arbetsförmedlingen kontakt: Telefon till anstalten:

Intresseanmälan 

Ifylld intresseanmälan lämnas till din klienthandläggare på  
anstalten eller till arbetsförmedlaren!



För att livet skall fungera krävs att vissa saker finns på 
plats. Ett eget hem och ett arbete som ger en inkomst 
men också stödjande relationer och en meningsfull fritid.  

Många upplever att det är svårt att komma ut till ett liv där man 
måste försörja sig själv och sin familj. Om alternativet är ekonomisk 
ersättning från socialtjänsten kan det vara lätt att göra val som du 
egentligen inte vill göra, men känner att du måste. Då finns vi där. Vi 
hjälper dig till ett boende tillsammans med andra i samma situation 
som du själv och som alla har gjort samma val. Vi erbjuder ett arbete 
med chansen till fast anställning eller en värdefull referens från ett 
bolag som andra i branschen litar på.

Rivstart Värmland vilar på tre grundpelare: solidaritet, trygghet  
och arbete. Vi menar att alla människor behöver en trygg social  
gemenskap, ett schysst boende och ett arbete att gå till varje dag. 

Är du färdig med ditt tidigare liv? Är det här sista gången du suttit inne?  
Vår grundfilosofi är att alla människor förtjänar nya chanser att få komma 
tillbaka till samhället och en gemenskap.
 

Arbete. Bostad.  
Gemenskap. 



100% drogfrihet
För att få komma till oss behöver du skicka en ansökan, där du berättar om 
dig själv och varför du vill arbeta hos oss. Erfarenhet från byggbranshen är 
en klar fördel, men inget krav. Det vi kräver är 100% drogfrihet. Vi är först 
och främst en arbetsplats och hanterar tunga maskiner i en farlig miljö. Total 
avhållsamhet gäller därför alla anställda i företaget. 

Våra platser är begränsade och du blir del av en gemenskap. De som kommer 
till oss behöver genomgå en anställningsintervju. Väljer vi att anställa dig 
ordnar vi transport till Molkom. Den första tiden bor du i gemensamt boende 
och deltar också i fritidsaktiviteter. Du kommer att tilldelas en mentor.

Kontakt och ansökan
Om du har frågor är du välkommen att ringa eller mejla. På hemsidan kan du 
läsa mer och även skicka in din ansökan.

Telefon: 073-332 45 20 • E-post: info@rivstart-sverige.se
www.rivstart-sverige.se



Rivstart Värmland
Rivstart Värmland vänder sig till människor som befinner sig i sista delen 
av sitt straff eller är på väg ut ur fängelse. Vi erbjuder gemensamt boende 
samt arbete och fritidsaktiviteter. Vi är inte ett behandlingshem, utan ett 
socialt företag som tror på människans förmåga att ändra sitt liv och skapa 
nya förutsättningar. Kärnan i verksamheten är ett företag inom byggnads-
branschen som framförallt sysslar med rivning.
 
Till oss kommer man direkt från fängelset, till ett bra boende och en väl-
komnande arbetsplats. Den första tiden är en prövotid där vi får en chans 
att lära känna varandra. Efter den första tiden kan arbetet övergå till en så 
kallad lönebidragsanställning. När denna upphör hjälper vi antingen per-
sonen att söka andra liknande arbeten eller anställer personen hos oss. 

Inte personal, utan kollegor
Hos Rivstart Värmland arbetar inga behandlingsassistenter eller social- 
sekreterare. Vi är inget behandlingshem. Genom samarbete med olika  
terapeuter och coacher kan vi erbjuda ett individanpassat stöd både  
i grupp och enskilt. 

Den första tiden är det Kriminalvården eller socialtjänsten som betalar för 
boende och arbetsträning, som senare övergår i lön med lönebidrag från 
företaget i samarbete med Arbetsförmedlingen. Allteftersom lönebidraget 
fasas ut får arbetstagaren större ansvar i företaget och kan till slut övergå i 
en fast anställning.

 Telefon: 073-332 45 20 • E-post: info@rivstart-sverige.se
www.rivstart-sverige.se
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