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1 Allmänt

Polisen tvingas emellanåt att ingripa under förhållanden som innebär
betydande risker för allmänheten och den enskilde polismannen.
Detta är särskilt fallet vid ingripande eller omhändertagande av
personer som innehar vapen och kan misstänkas bruka detta vid
ingripandet (farlig situation).

Vid ingripande i farlig situation bör en polisinsats organiseras enligt
Rikspolisstyrelsens allmänna råd om polisinsatser vid särskilda
händelser (FAP 208-1).

2 Bedömning

Förstahandsuppgifter om gärningsman, vapen och plats inhämtas
snarast för att ligga till grund för beslut om bl.a. avspärrning,
utrymning och bevakning av riskzon.

Detaljerade uppgifter för planering av den fortsatta polisinsatsen
inhämtas bl.a. om gärningsmannens identitet, personliga förhållanden,
psykiska tillstånd, brottsliga belastning, skjutskicklighet samt ev.
tillhörighet till terroristorganisation. Vidare bör uppgifter inhämtas
om gisslansituationen - när sådan föreligger - liksom uppgifter om
vapen och ammunition, konstruktion och utformning av aktuell byggnad,
tillträdesmöjligheter, terrängens utseende och övriga lokala
förhållanden samt om innehållet i vissa register.

3 Genomförande

3.1 Ledning

Polisinsatschefen leder under polischefen polisinsatsstyrkan från
lämplig plats utanför riskzonen. Genom en inre och yttre avspärrning
kontrolleras situationen i avvaktan på en upplösning genom förhandling
eller inbrytning.

3.2 Observatör

Observatörer placeras på lämpliga platser för att observera och
rapportera gärningsmannens rörelser och åtgärder till polisinsatschefen.
Observatörerna bör tilldelas kikare och radio. Observatör och
inbrytningsstyrka kan i vissa situationer ha behov av att ha förbindelse
med varandra på samma kanal/frekvens.



3.3 Polisman med förstärkningsvapen/precisionsvapen

I vissa situationer kan behov finnas av särskilt utbildad polisman med
förstärkningsvapen/precisionsvapen. I många fall kan det vara
lämpligt att sådan polisman placeras tillsammans med observatör.

3.4 Förhandling

Omhändertagande/gripande bör inte påskyndas i onödan. Gärningsmannen
bör om möjligt få tid att lugna sig och komma till besinning. Tiden
är oftast till polisens fördel, varför förhandling alltid bör inledas.

Lämplig polisman - förhandlare - bör snarast tillkallas
(Rikspolisstyrelsens allmänna råd om polisinsatser - förhandling i
farlig situation - FAP 208-4) för att inleda förhandling och därmed
påverka gärningsmannen att självmant ge upp. Personer som bedöms kunna
bidra till en upplösning bör anlitas liksom sakkunniga. Beroende på
händelsens art och omfattning kan en förhandlingsgrupp organiseras.

3.5 Inbrytning

Inbrytningsstyrkan organiseras och tilldelas erforderlig utrustning för
uppgiften. Hundpatrull bör om möjligt ingå i styrkan. Chefen för
inbrytningsstyrkan planerar inbrytningen. Planen för inbrytningen
godkänns och samordnas av polisinsatschefen.

Karta, ritning, skiss över platsen/byggnaden är liksom ordermallen
goda hjälpmedel vid genomförandet av inbrytningen.

3.6 Eftersök av farlig person i terrängområde

Eftersökning av farlig person i terrängområde bör ske med hjälp av
hundpatrull. Genomsökta områden säkras efter hand för att hindra
den eftersökte att ta sin tillflykt dit.

4 Samverkande organ

Vid polisinsats i farlig situation bör ambulans och vid behov även den
kommunala räddningstjänsten och sjukhus underrättas.

Ambulans och räddningsfordon dirigeras till lämplig brytpunkt enligt
polisinsatschefens bestämmande.

5 Information

5.1 Intern information

Varje polisman som deltar i polisinsatsen bör fortlöpande informeras
om händelseutvecklingen.

5.2 Extern information

Presskonferens anordnas vid behov. Polischefen bör ange vem som
skall vara honom behjälplig i kontakten med massmedia.

6 Planering

Varje polismyndighet bör upprätta en plan med åtgärdskalender för
polisinsats vid ingripande i farlig situation.



7 Utbildning

Utbildning och övning i polisinsatser vid ingripande i farlig situation
genomförs lokalt/regionalt.

(Polisbyrån, polissektionen)


