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ÄNDRADE TJÄNSTEBESÖKSRUTINER PÅ HÄKTET HUDDINGE  
 
Från och med den 1 april 2015 införs en tjänstebesöksavdelning med sex besöksrum och 
ett så kallat glasruterum. Det förra innebär att Ni sitter i ett rum med bord och stolar, 
medan det senare innebär att Ni sitter med en plexiglasskiva emellan Er. Avdelningen 
kommer att vara öppen måndag-fredag och samtliga rum kommer att vara bokningsbara 
mellan kl. 08.30-16.45. Naturligtvis kan besök genomföras utan föregående bokning, 
dock kan det innebära en väntetid innan rum är ledigt. Rutinen för lördag-söndag är 
oförändrad, dvs. tjänstebesöken genomförs på klientavdelning, även de är bokningsbara. 
 

� I samband med inpasseringen till häktet kommer varje besök få ett överfallslarm 
som ska bäras synligt för larmsystemets avläsare, dvs. larmet ska inte stoppas 
ned i en ficka eller väska vilket då innebär att larmstyrkan kommer få 
positionsangivelsen inpasseringen istället för besöksavdelningen. Alla 
besöksrum är även försedda med väggfast överfallslarm. 
 

� När Ni kommer in i besöksrummet kommer den intagne redan att sitta längst in i 
rummet. 

 
� Eftersom flera besök kommer att pågå samtidigt, kommer dörren till rummet 

vara stängd under besöket. Om Ni är ensam besökare kommer Ni att tillfrågas 
om dörrluckan ska vara stängd, annars kommer den att vara på glänt under 
besöket. Är Ni ett sällskap, kommer luckan ställas på glänt efter förfrågan. 

 
� Om Ni inte önskar vara instängd med den intagne i besöksrummet kommer Ni 

att hänvisas till glasruterummet. 
 

� Bokning av rum kan göras dygnet runt på telefonnummer 08-559 390 40. 
 

� Tjänstebesök efter kl. 16.45 kan inte bokas i förväg och kan komma att hänvisas 
till glasruterummet om det samtidigt pågår nyintag eller olika typer av tillsyner 
som upptar tjänstgörande personal. 
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