
Fängelse – vad händer sen?
Hur förbereder du och din klient inför villkorlig 
frigivning? Tillsammans med oss kan du bidra      

till att bryta ett livslångt utanförskap.



Många av dem som återfaller i kriminalitet och missbruk har  
gått flera behandlingsprogram och kanske även fått praktik eller  
anställning. Problemet är ofta att det sker i hemkommunen där det 
gamla umgänget och den sociala stämpeln finns kvar. 

Andra utmaningar kan vara odiagnostiserad psykisk ohälsa och 
låg självinsikt. Ofta saknas grundläggande kunskaper för att sköta 
aktiviteter i dagliga livet. Att behålla ett arbete blir svårt.

  Att få starta om på en ny ort med ett nytt nätverk  
  kan vara avgörande för att lyckas. 
 
Då behövs en individanpassad plan med helhetsperspektiv och väl 
samordnade insatser. Med oss kan du erbjuda din klient ett alternativ 
där han kan bryta den negativa spiralen och skapa långsiktiga vinster 
för både samhället, sig själv och sina närstående.

Behöver din klient en 
Rivstart på ny ort?

Rivstart är ett  
arbetsintegrerande 
socialt byggföretag i 
Värmland.  

Rivstartsmodellen;      
arbetsträning, stöd-    
boende & aktiv fritid    
på en ny ort.



Som ett certifierat ASF arbetar vi tillsammans med 
det offentliga för att vara en del av lösningen.

Vi är främst en arbetsplats. Genom arbetsförmedlingen erbjuder vi 
praktik eller arbetsträning i byggverksamheten. Samtidigt erbjuds 
placering i vårt stödboende genom hemkommunen. En individuellt 
anpassad handlingsplan upprättas med stöd i ADL och ett aktivt    
nykterhetsarbete. 

  Hos oss finns möjlighet att arbeta upp resurser;

Grundlägga ett upprätthållande av nykterhet, etablera fasta rutiner, 
höja självinsikten och öka anställningsbarheten. Målsättningen är att i 
framtiden uppnå en självförsörjning, gärna på ny ort.

Personens egen vilja och drivkraft till förändring 
är avgörande

För att få komma till oss görs en intresseanmälan  
och en ansökan. Vi har endast ett fåtal platser. Ett noggrant urval görs 
där personens bakgrund och behov matchas med vad vi kan erbjuda.

Vi bygger både hus och människor!



              
                                                                                                                 
Gör en intresseanmälan!

Om din klient är man över 25 år som

• kommer att bli eller nyligen blivit frigiven

• har en drogrelaterad kriminalitet

• är 100% drogfri

• har en stark vilja att förändra sitt liv

• är redo för pratik eller arbetsträning

• är i fysisk form för byggarbete

• kommer från hela landet (förutom vårt  
närområde Värmland) 

Förkunskaper inom bygg är inget krav.
Avgörande är motivation och drivkraft att lära nytt.

Ta kontakt med oss för att boka in ett första telefonmöte             
tillsammans med klienten.
Dela gärna folden Är du redo för nästa steg? 



Stegen mot ett nytt liv

• Finns Insluss i hemkommunen?

• Intresseanmälan och ansökan till Rivstart

• Beslut om antagning

• Två veckors provperiod

• Utvärdering och beslut

• Period av arbetsträning och 

• Stödboende med ADL

• Utvärdering och nyorienteringsfas

• Upparbeta resurser på ny ort

• Nystart! Eget boende, sysselsättning eller studier.

Under placeringen har vi månadsvisa uppföljningsmöten och     
samordning efter behov.



Vi har sedan 2017 ett gott samarbete med flera 
kommuner och anstalter och lämnar gärna referenser från dina kolleger på 
arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller frivården.

Om kriminalvårdens nya framgångsrika program Insluss finns tillgängligt i 
hemkommunen får klienten stöd i planering och samordning.

Rivstart Sverige AB
Stationsgatan 11D
655 60 Molkom

Telefon 0733 32 45 20
info@rivstart-sverige.se • rivstart-sverige.se

Vi finns 3 mil nordost om Karlstad i Värmland

Sagt av förälder till tidigare deltagare

 “Det hade gått så långt att jag önskade att min egen son 
vore död... Nu när vi har fått honom tillbaka har vi 

haft stunder tillsammans som jag aldrig trodde                  
jag skulle få uppleva igen.  

Tacksamhetskänslan ... det går inte att 
beskriva i ord”


