Se en avdelning på säkerhetsfängelse och hur en inskrivning
går till – transkribering
Anders, kriminalvårdare: Hej och välkommen. Anders heter jag. Jag tänkte berätta hur en
inskrivning kan fungera när man kommer till anstalt eller häkte.
Vi jobbar aldrig ensamma här, utan jag har med min kollega.
Joao, kriminalvårdare: Hej. Joao heter jag.
Under pågående inskrivning sköter jag det administrativa. Jag kollar mående, medicinering och
närmast anhörig. Det är viktigt med bra bemötande.
Anders, kriminalvårdare: Det finns tre olika sätt att komma hit. Antingen kommer man med
Kriminalvårdens transport, via polis, eller själv för att man har ett straff att avtjäna.
Det första som sker är att man byter om. Vi har gröna kläder till häktade och gråa kläder till de
som ska till anstalt.
Det kommer även kvinnliga intagna till häktet. Då finns en kvinnlig kollega med vid hela
inskrivningen.
Privata saker, som man har med sig paketerar vi och förvarar under hela tiden man är här. När
man kommer till anstalt dokumenterar vi även längd, vi tar foto och andra kännetecken som
tatueringar. Man lämnar även urinprov.
Det är en inskrivning i korta drag. Med det vill jag lämna över till mina kollegor som kommer visa
hur en avdelning på anstalten ser ut.
Börje, kriminalvårdare: Hej, jag heter Börje.
Veronika, kriminalvårdare: Och jag heter Veronika.
Börje, kriminalvårdare: Vi tänkte visa hur en dag kan se ut på avdelningen där vi jobbar. Här bor
åtta klienter. Vi väcker dem klockan sju på morgonen för att gå till sysselsättningen.
Sysselsättning är sex timmar per dag. Den kan bestå av lärcentrum, behandlingsprogram eller
verkstad. På fritiden brukar de gå ut på promenad, till gym, bastu, bollhall eller bibliotek. De får
även gå till kiosken. De kan sitta här och umgås, spela gitarr, se på tv och spela kort. Vi har även
ett kök här.
Veronika, kriminalvårdare: Här på avdelningen lagar de sin egen mat. Två klienter lagar maten.
De lagar frukost, lunch och middag. När de andra kommer tillbaka från sysselsättningen är maten
klar och de kan sätta sig till bords. På kvällen gör de kvällsfika och går in till sitt rum. Klockan sju
låser vi.
Börje, kriminalvårdare: Så kan vår dag se ut på avdelningen där vi jobbar. Tack så mycket.
1.1 Länk till filmen
https://youtu.be/mIdj7IOXE4Y

