Restriktioner– transkribering
Maria, produktionsledare: Oftast är de ju väldigt glada när de kommer upp här. Om du tänker att
det är någon som har suttit med restriktioner ganska länge och sen frågar vi om de vill komma
upp och jobba enskilt, så blir de oftast väldigt glada. Vissa vill inte och det får man ha respekt för,
det är ingen arbetsplikt på häktet. Men många blir väldigt glada och tacksamma. Man pysslar om
dem med lite kaffe, pratar lite och så får de jobba. Sen få de ju lite ersättning också i pengar.
Ulf, produktionsledare: Man bryter isoleringen, man tillbringar ganska långa tider på cellen. Så de
flesta tycker att det är skönt att komma ut och tänka på något annat några timmar.
Daniel, kriminalvårdsinspektör: Isoleringsbrytande åtgärder är en prioriterad fråga i
kriminalvården och på häktet Norrköping också naturligtvis. Vi erbjuder lagstadgad promenad
dagligen för samtliga intagna. Vi erbjuder sysselsättning så mycket vi kan. Vi har ändrat arbetssätt
i den frågan, såtillvida att vi har olika intagna i sysselsättning förmiddag och eftermiddag för att få
med fler i den verksamheten.
Ulf: Vi har ju gemensamhetslokal för de utan restriktioner som sitter inne och jobbar. Vi jobbar
mot två lokala firmor ifrån Norrköpingsområdet. Så vi har ungefär sex stycken som jobbar, och
de har inga restriktioner.
Maria: Och vi jobbar även så att vi får viss utläggning från Skänninge anstalten så att vi kan göra
aktmappar som man använder sen inom Kriminalvården. Sen har vi också smårum där vi jobbar
enskilt, det är de som har restriktioner som jobbar i de rummen. Det är vårt största uppdrag
egentligen, att vi bryter isoleringen för dem.
Ulf: Vi har även ett tvätteri, där vi har en med restriktioner som jobbar ensam. Vi sköter vår egen
tvätt på häktet. Vad det gäller åklagarna så har ju de under senare år gett lättare restriktioner, så
idag kan det förekomma att två stycken med restriktioner kan få sitta tillsammans, så länge de inte
är målskamrater. Och det är en stor förändring som inte har funnits förut.
Daniel: Vi arbetar en del med frivilligorganisationer som BUFF exempelvis, som står för barn
och unga med föräldrar eller familjemedlem i fängelse. Vi arbetar med röda korset, kris. Andlig
vård, som är en viktig del för främst intagna med restriktioner som är i behov av mänsklig
kontakt. Uppsökarna har vi här dagligen, som arbetar med samtal med intagna. Vi lägger speciellt
fokus på unga intagna, och med unga intagna så menar vi intagna som ännu inte fyllt 21 vid
tidpunkten de kommer till häktet. Där jobbar uppsökarna lite närmare. De ser till att ha samtal
varje vecka med alla intagna under 21. Vi har en ungdomspsykolog, en ny resurs som är på häktet
Norrköping en gång i veckan för samtal med unga. Vi har en lärarresurs som är hos oss tre dagar
i veckan för studiesamtal och en kunskapsinventering för vad den intagna kan tänkas behöva
hjälp med. Så det gäller att hitta en balans, dels ur säkerhetssynpunkt och även att i mänsklig
kontakt hitta en nivå som vi klarar av. Man kan alltid sträva efter lite mer.
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