
Alla förtjänar en ärlig chans

Är du 
redo att  
ta nästa 
steg? 



Vad gör du efter muck?

Vi söker dig som gjort ett val,
som har bestämt dig för att det är sista gången du sitter inne.

Har du tröttnat på kriminellt liv och missbruk? 
Vill du hitta ett sätt att bli självförsörjande och stå på egna ben?

Du som är

• 100 % drogfri
• redo att praktisera eller arbetsträna
• sugen på ett fysiskt arbete 
• i tillräckligt god fysik för byggarbete 
• villig att lära dig nytt
• öppen för förändring
• från en bakgrund med drogrelaterad 

kriminalitet

  Gör en intresseanmälan till Rivstart!

Om intresseanmälan godkänns får du möjlighet att ansöka.
Du fyller då i ett frågeformulär och deltar i en intervju med 
arbetslaget. Efter det gör vi en noggrann bedömning om dina 
behov matchar vad Rivstart kan erbjuda. Vi har enbart ett fåtal 
platser och alla kan inte bli antagna.

Om din ansökan godkänns väntar en Rivstart 
och en ärlig chans på ny ort!



Gör en Rivstart hos oss!
Tillsammans med dig, arbetsförmedlingen och socialtjän-
sten skapar vi ett individanpassat program. Det innehåller 
praktik eller arbetsträning i byggfirman och stödboende i 
gemensam lägenhet med ADL-träning.

Under tiden här får du möjlighet att bygga upp ditt liv igen:

• träna på arbetsrutiner och arbetsuppgifter inom bygg
• delta i en stödjande arbetsgrupp med liknande erfarenheter
• arbeta upp goda referenser
• planera med arbetsförmedlingen hur du lättare ska få behålla en 

anställning i framtiden
• lära känna dig själv och dina behov genom aktivt nykterhetsarbete
• delta i frivårdens program om behov finns
• träna på att ta hand om ett eget boende, vårdbehov, 

myndighetskontakter och privatekonomi med mera. Aktiviteter i 
det dagliga livet behöver fungera för att behålla ett arbete.

• ta drogtester regelbundet under perioden.

Steg för steg kan du öka din självinsikt och bygga dagliga rutiner 
som gör att din självständighet växer. Målsättningen är att du under 
tiden på Rivstart ska öka dina kunskaper, hitta verktyg och skapa nya 
kontakter. Allt för att klara av både ditt arbetsliv och privatliv.

100% drogfrihet • Arbetsgemenskap 
Självinsikt • Aktiv fritid • Bra val



Vi bygger både hus och människor

Rivstart Sverige AB är ett socialt byggföretag som vill bidra på flera 
sätt. Vi vet hur svårt det kan vara att bryta det gamla mönstret med 
missbruk och kriminalitet om det bara är en soffa hemma hos det gamla 
gänget som väntar efter muck. Det kan då vara avgörande att komma 
till en annan ort för att lyckas bygga upp en stabil grund som håller i 
längden. 

Vi arbetar främst från egna erfarenheter av tidigare missbruk, 
kriminalitet och rehabilitering. Vi har ett gott samarbete med 
socialtjänsten, arbetsförmedlingen och frivården i flera kommuner. 
Intresseanmälan tas emot från hela landet utom vårt eget närområde i 
Värmland.

Välkommen med dina frågor och intresseanmälan.
Det är lättast att nå oss per mail då vi ibland inte kan svara i telefon. 
Du kan också be din handläggare boka en telefontid med oss.

073-332 45 20  •   info@rivstart-sverige.se   •  rivstart-sverige.se



Intresseanmälan

Förbered följande info med din handläggare inför vårt första samtal:

Namn________________________________Personr_________________

Folkbokförd i _________________________________________kommun

Datum villkorlig frigivning  _______/______  - _____________________

Anstalt___________________________________Telnr_______________

Namn och telefonnummer till handläggare på:

Anstalt _____________________________________________________

Soc________________________________________________________

Arbetsförmedling______________________________________________

Har du slutfört grundskola?   JA              NEJ

Har du påbörjat eller slutfört någon gymnasiutbildning? JA           NEJ

Om ja, vilken?________________________________________________

Hur länge har du missbrukat? ___________________________________

Vilka receptbelagda mediciner tar du? _____________________________

___________________________________________________________

Vad skulle hända om du kom tillbaka till din hemort efter muck?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Ta kontakt med oss och boka ett första telefonmöte 073-3324520, 
eller maila intresseanmälan till info@rivstart-sverige.se  
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Gör en plan!
Oavsett om det är ett år eller några månader kvar till din 
villkorliga frigivning kan du börja planera tillvaron efter 
muck. 

Fråga om din hemkommun är med i kriminalvårdens insats 
Insluss. Under tiden du sitter inne får du då stöd att skapa en 
samordnad plan för att lyckas framåt. Det är viktigt att du 
kontaktar arbetsförmedlingen och socialtjänsten för planering 
oavsett om du blir antagen till Rivstart eller inte.

Har du redan muckat? Gör i så fall en intresseanmälan så snart 
som möjligt så undersöker vi om du fortfarande kan ansöka 
till oss.

Vad tidigare deltagare sagt:

 “Superbra bemötande! För mig är det viktigt att arbetslaget 
har egna erfarenheter av droger och kriminalitet. Jag kan 

prata fritt om mina problem utan att skämmas” 

 “Först lät det för bra för att vara sant, men Rivstart har levt 
upp till alla mina förväntningar och lite till” 

 “Tack vare Rivstart har jag börjat studera till träarbetare på 
en helt ny ort” 

073-332 45 20 • info@rivstart-sverige.se • rivstart-sverige.se


