




”Hot och Våld” 
 

Bakgrund 
 

SkåneNordVäst 

•Uppdrag åt Operativa gruppen att sammanställa en gemensam instruktion för SKNV 

•Skapades ur instruktioner från Helsingborg och Landskrona 

•Instruktionen fastställd av Räddningschefsgruppen 2013-05-06 

•Började gälla den 1/1 2014 



MÅL 

 

Enkel och fältmässig 



Inriktningsbeslut 
Inriktningsbeslut Grön: Innebär att förhöjd risk för hot och våld kan 
finnas.  
- Personlig skyddsutrustning och hjälm skall bäras.  
- Radiokommunikationsutrustning skall användas.  
- Ensamarbete bör undvikas.  

Inriktningsbeslut Gul: Innebär att förhöjd risk om hot och våld finns.  
- Speciell skyddsutrustning kan krävas.  
- SBM skall bemanna sin roll.  
- Ökning av personal/ledningsfunktion krävs. Anpassning efter lokala 
förhållanden i samråd mellan RL och SBM.  
- Polisassistans krävs. Kontakt etableras under framkörning för vidare 
riskbedömning.  
- Överväg om offensiv insats är möjlig med tanke på riskerna.  

Inriktningsbeslut Röd: Innebär att hot och våld finns och att åtgärder 
krävs.  
- Åtgärd beslutas efter gällande situation och lägesbild.  
- Polis på plats och i samverkan besluta om möjlighet till insats 
exempelvis genom att säkerställa avspärrning.  
- Förbered sjukvårdsresurser för egen personal.  



Utbildning 



Nödläge 

Hantering och igenkänningsfaktor skall vara densamma som vid andra nödlägen. 
 

Krångla inte till det!!! 



Scenariobaserat 

grupparbete 



Exempel scenario 
kl.19.00 
264-1110 larm nivå 2, Brand i byggnad 
Grönkullagatan 40, Helsingborg 
 Totalinfo: 

Polisen som larmar SOS att det 
brinner i soporna runt ett 
miljöhus och att det har tagit sig 
i huset. Mycket stökigt på plats 
med flera ungdomsgäng. Stenar 
och andra tillhyggen. Flera 
uppringare. 
 
Kompletterande information: 
Polisen meddelar att RTJ inte kan 
köra in men att det är 
spridningsrisk till flerbostadshus. 



Miljöhus 



Exempel scenario 
kl.14.00 
264-4010 Sjukvårdslarm 
Långarödsvägen, Höganäs 
 
Totalinfo: 
Man som blivit knivstucken i ryggen 
flera gånger. En person finns på plats. 
Blöder kraftigt från ryggen. 
 
Kompletterande information: 
Ambulans kommer från Ängelholm, 
Polis från Helsingborg. 



Scenario 

MMI: 
 
 
 
Taktisk plan: 
 
 
 
Åtgärder under framkörning: 
 
 
 
Agerande under insats: 
 
 
 
Efter insats: 
 



Händelser 



Dammhagsskolan, Landskrona 



Uppföljning efter insatserna i Landskrona 
Uppdatering av lägesbild för Landskrona 
varje måndag. 
Samverkan mellan polis och Rtj 

20140908  
Larm inkom kl.21.10 om brand i 
byggnad i idrottshallen på 
Dammhagsskolan i Landskrona. 
Man larmar enligt larmplan, nivå 2 
publik lokal. 
 
När Insatsledaren kommer fram möts 
han av ungdomar som ropar en massa 
okvädningsord mot honom och det 
uppstår en hotfull stämning. 
Insatsledaren ser också att det ligger 
något och brinner in till väggen vid 
idrottshallen. 
 
 



Tack för mig! 
 

henrik.persson@hoganas.se 
 

042-33 74 52 

Hey, hey, hey, Lets be 
careful out there! 

mailto:henrik.persson@hoganas.se

