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Barn på besök i fängelse och häkte
Får barn besöka fängelser och häkten?
Ja.
I början av mars 2020 togs ett beslut att stoppa fysiska besök på alla svenska anstalter och häkten.
Orsaken var att minska risken för smittspridning av coronaviruset och att skydda de intagna från att
bli sjuka i covid-19.
Kriminalvården följer utvecklingen av pandemin och gör förändringar utifrån det läge som råder.
Under hösten har bland annat besöken kunnat komma igång igen, men anpassade till risken för
coronasmitta.
Hur går ett besök till?
Själva besöket sker i en lokal som är anpassad för att minska risken för smittspridning.
Besökslokalerna ser olika ut, men det finns oftast ett skydd i form av en genomskinlig plastskiva,
mellan dig och din anhöriga. Ni får inte vara fysiskt nära varandra, utan ni sitter på var sin sida av
plastskivan och pratar genom den.
För barn som är 12 år eller yngre finns ett undantag. De kan få gå runt plastskivan och sitta nära,
eftersom det är väldigt liten risk att ett barn smittar en vuxen med coronavirus.
Det är viktigt att vara lyhörd för vad barnet vill. Besökssituationen, när de vuxna sitter på var sin
sida av en plastskärm, är speciell.
Under pandemin sker besöken inte alltid i de vanliga besöksrummen. Längden på besöken och hur
ofta du får komma, kan också skilja sig från det normala. Om lokalen är stor, kan det pågå flera
besök samtidigt. Anpassningar görs för att så många som möjligt ska kunna träffa sina anhöriga.
Personal från anstalten eller häktet kan behöva närvara vid besöket. Syftet är inte att
lyssna på samtalet, utan se till att ingen närkontakt sker.
Ansökan om besökstillstånd görs enligt ordinarie rutiner.

När ni kommer på besök, så
sitter det en genomskinlig
plastskiva mellan er och den
ni besöker.
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Varför används skydd vid besök?
När vi får in smitta på en anstalt eller ett häkte drabbar det inte bara den smittade. Många intagna
tvingas vara isolerade för att stoppa smittspridningen. Den dagliga verksamheten kan behöva
stoppas tillfälligt. Personer i riskgrupp kan bli allvarligt sjuka. Därför måste vi minimera risken att få
in coronasmittan.
Alla måste vara friska
Om du eller barnet känner er sjuka, är det inte tillåtet att besöka fängelset eller häktet. Det gäller
även om ni bara har en lätt förkylning, eller lite halsont.
Den som inte är helt frisk kommer inte att släppas in. Chansa inte, utan boka av besöket om någon
av er har symptom. Du kan boka ett nytt besök när alla är friska.
Är det bra för barnet att besöka fängelset eller häktet?
Den vuxna ska alltid utgå från vad som är bäst för barnet. När det gäller barn är det
vårdnadshavaren som känner barnet bäst och som bäst kan tolka vad barnet vill och mår bra av.
Med äldre barn kan det vara möjligt att resonera med barnet, utifrån ålder och mognad. Det är
viktigt att lyssna på barnet och att alltid respektera barnets vilja.
Att besöka ett fängelse eller häkte är en speciell situation för ett barn. Under pandemin är det ännu
fler saker att förhålla sig till, som att samtalen mellan alla över 12 år förs genom en plastskiva.
Fundera över vad barnet vill och klarar.
Andra alternativ att ha kontakt
Ibland mår barnet bättre av att ha andra typer av kontakt, till exempel telefonsamtal.
Det kan också finnas möjlighet att ha kontakt genom videosamtal, där man kan prata och se
varandra. Att hålla kontakt via videosamtal har fungerat väldigt bra för många.
Det är den intagna som ansöker om videosamtal.

Det finns ibland möjlighet
att ha kontakt genom
videosamtal.

Kommer det alltid att vara så här?
Nej, det kommer inte alltid att vara extra skydd och specialregler. Men just nu behöver vi alla hjälpas
åt, så att så få som möjligt blir sjuka i covid-19. Kan vi hjälpas åt med det, så kan det snabbare bli
som vanligt igen.

