
Fängelse –  
vad händer sen?
Vad gör du när dina klienter släpps  
från fängelset? Tillsammans med oss  
kan du bidra till att bryta ett livslångt 
utanförskap. 

Rivstart Sverige AB är företaget som 
menar att alla människor förtjänar en  
ärlig chans.

Vi tror på människans unika förmåga  
att själva skapa sin egen framtid och 
ändra sina livsvillkor, men det krävs rätt 
förutsättningar. 

Ett arbete att gå till varje dag, ett  
tryggt och stabilt boende och en 
meningsfull fritid är alla grundläggande 
byggstenar för att bygga ett hållbart liv 
över tid. Rivstart kan erbjuda just det.
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EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden

www.Rivstart-Sverige.se  
info@Rivstart-Sverige.se  

Telefon 0733-32 45 20

Rivstart Sverige 
Stationsgatan 11C 

655 60 Molkom, Värmland 

Alla förtjänar en ärlig chans.



Många av dem som idag sitter i fängelse har under  
livet genomgått flera behandlingsprogram eller fått 
både praktik och provanställning. Problemet är ofta 
att det sker på hemmaplan och att det stöd och den 
struktur som finns på fritiden är liten eller obefintlig. 
Då är de gamla kompisarna och nätverken nära till 
hands och det finns alltid någon eller något som drar. 

Att få en ny möjlighet att starta om, i en 
ny miljö, med ett nytt nätverk kan för 
många vara just det som krävs. 

Det behövs broar för att överbrygga de klyftor som 
finns i samhället. Klyftan mellan kriminell och icke 
kriminell. Klyftan mellan arbetslös, bidragsberoende 
och skattebetalare – klyftorna mellan vi och dom.

Rivstart överbryggar dessa klyftor. Våra idéer är starkt 
förankrade i vår värdegrund. 

Våra ledord är: Omsorg, Trovärdighet, 
Öppenhet, Tro och Mod. 

Modern forskning visar att risken att återfalla i 
kriminalitet och missbruk är nära kopplad till hur 
integrerad individen är i samhället. Den visar också 
att de viktigaste faktorerna är ett stödjande nätverk, 
arbete och bostad. Om en av dessa tre faktorer fallerar 
eller inte finns, är risken för återfall stor. Forskningen 
visar även att tid är en viktig faktor och att det med 
tiden blir det lättare att till exempel tänka sig ett byte 
av arbete eller bostad, och även klara av ändringar i 
sitt nätverk. 

En modell baserad på egen vilja  
och motivation

Rivstarts modell är baserad på individens egna vilja 
till förändring. Det är därför oerhört viktigt att det 
är individen själv som tar initiativet till att komma 
till oss. Det gör han redan när han sitter på anstalt. 
Sedan gör vi tillsammans med kriminalvården, ar-
betsförmedlingen och socialtjänsten en värdering av 
om personen har det som krävs för att kunna nyttja 
en plats hos oss till fullo. När personen friges från 
anstalten kommer han till oss på en upptill två veckor 
lång prövoperiod. Under dessa två veckorna får han 
prova på arbetet, träffa sina framtida kollegor,  
följa med på olika f ritidsaktiviteter och bo i vår  
bogemenskap.

Efter dessa första två veckor görs den avslutande inter-
vjun och vi bedömer om vi anser att vår modell är rätt 
för personen och personen är lämplig för oss.

Kartläggning och fördjupad  
arbetsförmågabedömning

Under de kommande sex månaderna görs en för- 
djupad kartläggning och arbetsförmågebedömning. 
Vi arbetar då nära med både socialförvaltningen i 
hemkommunen och arbetsförmedlingen (AF), i  
de allra flesta fall är även kriminalvården inne  
med övervakning via frivården. Vi återkopplar  
kontinuerligt till våra uppdragsgivare och för dialog. 

Provanställning, lönebidrag eller lärling

Efter sex månader om allt går enligt plan blir per-
sonen erbjuden provanställning med lönebidrag från 
AF, som grovarbetare eller som lärling inom bygg. I 
och med det upphör även avtalet med socialförvalt-
ningen, personen får lön och övergår till att själv hyra 
ett rum hos oss. Vidare arbete och planering sker då 
i huvudsak med AF. Efter ytterligare sex månader 
upphör i regel övervakningen, och provanställningen 
övergår till en reguljär anställning med lönebidrag. 

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

Vill du veta mer? Varmt välkommen att 
kontakta oss på 0733-32 45 20 eller 
info@rivstart-sverige.se.

Vi erbjuder en  
ny start i ny miljö


