
Rivstart-Sverige erbjuder arbete, boende och social gemenskap till människor som kommer ut från 
fängelse och har en genuin önskan om att förändra sitt liv och bygga en ny tillvaro.

Vi gör detta genom att erbjuda ett riktigt jobb ett juste boende och en meningsfull fritid utan droger 
och andra beroenden.

För att få börja arbeta hos oss måste den som ansöker om arbete först genomgå en intervju 
process för att vi och kandidaten skall vara säkra på att den verkligen vill vara hos oss och att vi är 
rätt plats. Att arbeta hos Rivstart innebär hårt fysiskt arbete fem dagar i veckan på 
byggarbetsplatser där det finns mycket som kan gå fel och där vi som företag är bundna av ett 
mycket strikt regelverk. Det kräver arbetsvilja och mod till förändring att ta en anställning hos oss.

När personen har genomgått intervjuer påbörjas en praktikperiod som varar från 3-6 månader. 
Efter denna perioden kan det antingen bli aktuellt med en provanställning med lönebidrag under 6 
månader, alternativt att personen går vidare till annat arbete hos en annan arbetsgivare. Som en 
tredje möjlighet kan det bli aktuellt att erbjuda de som inte har tidigare erfarenhet av byggindustrien 
en lärlingsanställning. 

Lärlingstiden är i all huvudsak praktisk med vissa studieelement. För de teoretiska delarna har vi 
avtal med utbildningsanordnare som uppfyller de krav och regler som svenska byggindustrier har 
på lärlingar.

Under tiden som lärling hos oss betalar vi ut lön i linje med den till en var tid gällande tariff från 
byggnads kollektivavtal. Lönen är stigande allteftersom lärlingen lär sig mer och mer och därmed 
kan ta större ansvar i sitt arbetslag.

Under lärlingstiden bor lärlingen i ett av våra gemensamma boenden tillsammans med de övriga 
lärlingarna i sitt arbetslag. I boendet finns det alltid en stödperson som är där för att hjälpa de 
andra med praktiska göromål samt se till att det är ordning och reda i boendet.

Priset för en plats hos Rivstart är 2500 kr per dygn. I detta priset ingår boende, mat och utbildning, 
regelbundna drogtester, fritidsaktiviteter samt transporter.
I priset ingår även kostnader för uppföljning av missbruksbehandling.


