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Polismyndigheten 
 

  

Polismyndighetens handlingsplan 

Utveckling av brottsförebyggande arbete 
 

Utvecklings-

område 

Förslag till åtgärd enligt 

begäran 6 kap. 6 a § ar-

betsmiljölagen 

(1977:1160) 

Förslag till åtgärd enligt rap-

port Förbättrad förmåga att 

förebygga och hantera våld-

samma upplopp 

Ansvarig kon-

taktperson vid 

nationella ope-

rativa avdel-

ningen (Noa) 

Genomförande 

av förslag till åt-

gärd, eller ut-

redning med 

förslag om åt-

gärden ska infö-

ras, ska påbör-

jas senast 

1. Underrät-

telseverk-

samhet  

  Polisen bör revidera priorite-

ringar för polisens underrättel-

severksamhet så att verksam-

hetens inriktning omfattar den 

typ av brottslighet som skedde 

under påsken 2022. 

Enhetschef vid 

Noas underrät-

telseenhet 

2023-04-30 

 

Handlingsplan 
 

Datum 2023-03-15 

Informationsklass Öppen 

 

 

 Diarienr (åberopas) A620.114/2022 Saknr 128 
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2. Förmåga 

till riktad 

inhämtning 

  Polisen bör öka sin nationella 

kapacitet och förmåga till in-

hämtning på internet och soci-

ala medier. Kapacitet och för-

måga bör omfatta arbete på 

samtliga tillgängliga nivåer för 

riktad inhämtning. 

Enhetscheferna 

vid Noas under-

rättelseenhet 

och enheten för 

utveckling av 

brottsbekämp-

ningen1 

2023-04-30 

3. Bedömning 

av framtida 

hotbild 

  Utredningen föreslår att poli-

sen etablerar ansvar och metod 

för att kontinuerligt göra be-

dömningar av den framtida 

hotbilden när det gäller folk-

samlingar, allvarliga ordnings-

störningar och våldsamma upp-

lopp. 

Enhetschef vid 

Noas underrät-

telseenhet 

2023-04-30 

Lednings- och ansvarsförhållande 

Utvecklingsom-

råde 

Förslag till åtgärd enligt 

begäran 6 kap. 6 a § ar-

betsmiljölagen (1977:1160) 

Förslag till åtgärd enligt rap-

port Förbättrad förmåga att 

förebygga och hantera våld-

samma upplopp 

Ansvarig 

kontaktper-

son vid nat-

ionella opera-

tiva avdel-

ningen (Noa) 

Genomförande 

av förslag till 

åtgärd, eller 

utredning med 

förslag om åt-

gärden ska 

                                                 
1 UB 
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införas, ska på-

börjas senast 

4. Förhållandet 

mellan nat-

ionell och 

regional led-

ningsnivå 

  Polisen bör, när polisen orga-

niseras i särskild ordning, ge-

nom styrdokument tydliggöra 

ansvarsförhållandet mellan 

nationell och regional led-

ningsnivå i syfte att skapa för-

utsättningar för ökad enhetlig-

het och funktionell samord-

ning. 

Enhetschef för 

UB 

2023-04-30 

5. Förhållandet 

mellan nat-

ionell och 

regional led-

ningsnivå 

 
Polisen bör ha en princip för 

ledningen av SPT2-resurs som 

tillförs ur den nationella för-

stärkningsorganisationen. 

Enhetschef för 

UB 

2023-04-30 

6. Förhållandet 

mellan arbete 

inom ramen 

för en sär-

skild händelse 

och arbete i 

  Polisen bör ha metoder för si-

tuationer där polisen är i efter-

hand när våldsamma upplopp 

startar.  

Enhetschef för 

UB 

2023-04-30 

                                                 
2 Särskild polistaktik. 
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linjeorgani-

sationen 

7. Förhållandet 

mellan arbete 

inom ramen 

för en sär-

skild händelse 

och arbete i 

linjeorgani-

sationen 

  Polisen bör ha metoder för si-

tuationer där läget vid hante-

ring av folksamlingar eller all-

varliga ordningsstörningar gör 

det nödvändigt att sätta in både 

SPT-utbildad personal och per-

sonal som inte har utbildning 

och utrustning för att använda 

SPT. 

Enhetschef för 

UB 

2023-04-30 

8. Förhållandet 

mellan arbete 

inom ramen 

för en sär-

skild händelse 

och arbete i 

linjeorgani-

sationen 

 Polisen bör ha ett tekniskt led-

ningsstödssystem för ledning 

av nationella förstärkningsre-

surser. 

Enhetsche-

ferna vid Noas 

nationella kon-

taktenhet och 

UB 

2023-04-30 

9. Ledning 

 

Säkerställ att SPT-ledning 

alltid följer med SPT resurs 

för att kunskap och erfaren-

het ska finnas om hur 

 Enhetschef för 

UB 

2023-04-30 
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resursen nyttjas på bästa och 

säkraste sätt. 

10. Ledning 

  

Säkerställ att insatsledning 

har rätt kompetens, erfaren-

het och förutsättningar (mål, 

metod, resurs) för att kunna 

leda komplexa situationer 

samt har kunskap om SPT. 

  Enhetschef för 

UB 

2023-04-30 

11. Ledning Revidera nuvarande riktlinje 

PM 2019:3 och handbok för 

ledning vid särskild händelse 

PM 2020:21. Tidigare styr-

dokument om 

arbetsmiljöuppgifter vid sär-

skilda händelser PM 2017:10 

var tydligare och gav bättre 

förutsättningar för chefer att 

kunna ta sitt ansvar och sam-

verka med skyddsombud. 

Den nuvarande handboken 

PM 2020:21 innehåller en 

mycket begränsad del under 

7.3.1 som enbart anger över-

gripande att 

 Enhetschef för 

UB i samver-

kan med che-

ferna för HR-

avdelningen 

och rättsavdel-

ningen 

2023-04-30 
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Polismyndigheten uppfyller 

kraven enligt Arbetsmiljöla-

gen, hur kunskapen finns 

men inte hur den ska utövas. 

Det är snarare så att arbetsgi-

varen hellre lyfter fram hur 

begränsningar kan ske än att 

ange hur ansvaret ska tas. 

Samverkan med skyddsom-

budsorganisationen anges 

inte i någon del och bristen 

på en strukturerad samver-

kan utgör ett hinder. Klargör 

hur denna samverkan ska gå 

till och på vilket sätt skydds-

ombudsorganisationen kan 

stödja insatsledningen ur ett 

arbetsmiljöperspektiv. 

Utveckling av särskild polistaktik 

Utvecklingsom-

råde 

Förslag till åtgärd enligt 

begäran 6 kap. 6 a § arbets-

miljölagen (1977:1160) 

Förslag till åtgärd enligt rap-

port Förbättrad förmåga att 

förebygga och hantera våld-

samma upplopp 

Ansvarig kon-

taktperson vid 

nationella 

operativa av-

delningen 

(Noa) 

Genomfö-

rande av för-

slag till åt-

gärd, eller ut-

redning med 

förslag om 
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åtgärden ska 

införas, ska 

påbörjas sen-

ast 

12. Resurs   Polisen bör för närvarande inte 

planera för någon utökning ut-

över den SPT-resurs som redan 

är beslutad. 

Enhetschef för 

UB 

2023-04-30 

13. Resurs   Polisen bör komplettera SPT 

med metoder för att skydda en 

stationär allmän samman-

komst. 

Enhetschef för 

UB 

2023-04-30 

14. Taktik och 

metod 

  Polisen bör komplettera SPT 

med metoder för uppträdande 

på platser där fordon inte kan 

användas. 

Enhetschef för 

UB 

2023-04-30 

15. Taktik och 

metod 

 
Principerna för användning av 

hårda och mjuka staket och an-

nan avspärrningsutrustning be-

höver studeras vidare. Övervä-

gande bör göras om utbild-

ningsmaterialet inom SPT be-

höver kompletteras i detta av-

seende.  

Enhetschef för 

UB i samver-

kan med che-

fen för HR-av-

delningen 

2023-04-30 

16. Taktik och 

metod 

 
Polisen bör utarbeta en hand-

bok med råd till dem som har 

Enhetschef för 

UB i 

2023-04-30 



Polismyndigheten  2023-03-15 8 (18) 

 
 Dnr A620.114/2022 Infoklass Öppen 

 
 

att välja plats för en allmän 

sammankomst som kan leda till 

allvarliga ordningsstörningar. 

samverkan 

med chefen för 

rättsavdel-

ningen 

17. Taktik och 

metod 

 Polisen bör förbereda mötandet 

av allvarliga ordningsstör-

ningar och våldsamma upplopp 

på platser där risken för sådana 

är särskilt stor genom att lokalt 

ta fram terrängbeskrivningar 

med slutsatser för hur SPT kan 

tillämpas på respektive plats. 

Enhetschef för 

UB i samver-

kan med re-

spektive reg-

ionpolischef 

2023-04-30 

18. Taktik och 

metod 

 Polisen bör i styrdokument och 

utbildning göra det tydligt att 

planering för agerande vid all-

männa sammankomster bör in-

nehålla en plan för en situation 

där allvarliga ordningsstör-

ningar eller våldsamma upp-

lopp kan uppstå. 

Enhetschef för 

UB 

2023-04-30 

19. Taktik och 

metod 

  Polisen bör överväga om det 

finns metoder i det nuvarande 

SPT-konceptet som kan tas 

bort eller ges lägre prioritet. 

Enhetschef för 

UB 

2023-04-30 
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20. Taktik och 

metod 

 
Polisen bör utveckla teknik och 

metoder som gör att chefer för 

tillkommande förstärkningsre-

surser kan få lägesuppdatering 

och preliminära uppgifter redan 

under tilltransporten. 

Enhetschef för 

UB 

2023-04-30 

21. Kompetens 

  

 Polisen bör skapa och uthålligt 

vidmakthålla ett system där 

den personal som ingår i SPT-

organisationen årligen genom-

går utbildning, träning och öv-

ning. 

Enhetschef för 

UB 

2023-04-30 

22. Kompetens 

  

 Polisen bör som en konsekvens 

av införandet av SPT-förmåga i 

alla polisregioner skapa en pla-

nering som gör att SPT-utbil-

dad personal i alla regioner 

varje år får praktisk erfarenhet 

av att agera i större kommende-

ringar där SPT används. 

Enhetschef för 

UB 

2023-04-30 

23. Kompetens  

 
Frågan om nyttan av att lägga 

in komplett SPT-utbildning i 

den grundläggande polisutbild-

ningen behöver övervägas vi-

dare. 

Enhetschef för 

UB i samver-

kan med che-

fen för HR-av-

delningen 

2023-04-30 
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24. Kompetens  

 
Polisen bör årligen följa upp att 

den personal som är avdelad 

för att ingå i SPT-organisat-

ionen faktiskt har den avsedda 

tillgängligheten och förmågan. 

Enhetschef för 

UB i samver-

kan med re-

spektive reg-

ionpolischef 

2023-04-30 

25. Kompetens 

 

  Polisen bör fördjupa kun-

skapen om för- och nackdelar 

med fast sammansatta grupper 

inom SPT och införa ett nat-

ionellt förhållningssätt till 

detta. 

Enhetschef för 

UB 

2023-04-30 

26. Utbildning POLKON utbildning ska om-

fatta mer än 48 timmar per år 

innehållande taktiska meto-

der och övningar för att han-

tera hot och våld i alla typer 

av miljöer. Utbildningen ska 

innefatta grundläggande kun-

skap om SPT i syfte att öka 

förståelsen och för att i lämp-

liga delar kunna förstärka en 

SPT insats. 

 Enhetschef för 

UB i samver-

kan med che-

fen för HR-av-

delningen 

2023-04-30 

27. Utbildning SPT utbildning ska ske åter-

kommande årsvis som fort-

bildning och vidareutbild-

ning. 

 Enhetschef för 

UB i samver-

kan med HR-

avdelningen 

2023-04-30 
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28. Utbildning SPT metoden ska utvecklas 

för att kunna användas i alla 

typer av miljöer och med 

kompletterande utrustning 

som exempelvis sköld och 

distansvapen. 

 Enhetschef för 

UB 

2023-04-30 

29. Utbildning SPT utbildad personal ska 

finnas i samtliga regioner och 

ett system måste byggas upp 

för att upprätthålla erfarenhet 

och kompetens i utbyte med 

andra regioner. 

 Enhetschef för 

UB 

2023-04-30 

30. Utbildning CBRNE fortbildning ska ske 

återkommande. 

 Enhetscheferna 

vid Noas ope-

rativa enhet 

och UB i sam-

verkan med 

chefen för HR-

avdelningen 

2023-04-30 

31. Utrustning   Polisen bör fortsätta undersöka 

om det finns handskar som kan 

ge den önskvärda kombinat-

ionen av skydd och rörlighet. 

Enhetschef för 

UB 

2023-04-30 

32. Utrustning 
 

Aktiva hörselskydd bör använ-

das. 

Enhetschef för 

UB i samver-

kan med 

2023-04-30 
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chefen för it-

avdelningen 

och ekonomi-

avdelningen 

samt respek-

tive regionpo-

lischef 

33. Utrustning   Den typ av hjälm som idag in-

går i SPT-utrustningen bör an-

vändas vid risk för stenkast-

ning. Lösningar som medger 

att hjälmen vid behov kan vara 

blå bör prövas. 

Enhetschef för 

UB 

2023-04-30 

34. Utrustning 

 

 Visiret till hjälmen i SPT-ut-

rustningen bör utvecklas för att 

ge bättre skydd. 

Enhetschef för 

UB 

2023-04-30 

35. Utrustning  

 
En sköld bör tillföras SPT-ut-

rustningen. Det bör vara en an-

nan typ av sköld än den som 

finns i polisens utrustning idag 

och den bör användas situat-

ionsanpassat, utan att överge 

rörlighet och det mobila insats-

konceptet som grund i SPT. 

Enhetschef för 

UB 

2023-04-30 
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36. Utrustning    Det bör finnas Rakelenheter i 

reserv för att ersätta enheter 

som skadas under en polisin-

sats. 

Enhetschef vid 

Noas nation-

ella kontakten-

het 

2023-04-30 

37. Utrustning    UAS3 bör finnas tillgängliga i 

sådant antal att det ständigt kan 

finnas minst en UAS i luften 

under våldsamma upplopp och 

allvarliga ordningsstörningar, 

även under längre tid. UAS bör 

ha kameror med mörkerkapa-

citet. 

Enhetschef vid 

Noas operativa 

enhet 

2023-04-30 

38. Utrustning    Polisen bör i alla polisregioner 

ha tillgång till flyttbara kame-

ror som kan sättas upp i förväg 

på platser där en allmän sam-

mankomst kan leda till risk för 

våldsamt upplopp eller allvar-

liga ordningsstörningar. Kapa-

citet bör finnas att följa bil-

derna från dessa kameror i real-

tid och även använda bilderna 

som underlag för taktisk led-

ning. 

Enhetscheferna 

vid Noas ut-

redningsenhet 

och operativa 

enhet i samver-

kan med che-

fen för it-av-

delningen 

2023-04-30 

                                                 
3 Unmanned Aircraft System. 
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39. Utrustning    Nuvarande utrustning, metoder 

och principer för skjuten tårgas 

ter sig ändamålsenliga och bör 

användas även framgent. Det är 

viktigt att i planeringen inför 

en polisinsats reglera mandat 

för användning av tårgas så att 

beslut kan fattas tillräckligt 

nära verkställandet. 

Enhetschef för 

UB 

2023-04-30 

40. Utrustning  Polisen bör införa vattenkano-

ner, inledningsvis genom att 

inskaffa några fordon och pla-

cera dessa på strategiska plat-

ser. Om akustiska våldshjälp-

medel går att anskaffa och göra 

operativt minst lika snabbt kan 

det vara ett alternativ. 

Enhetschef för 

UB 

2023-04-30 

41. Utrustning  Polisen bör successivt införa 

fyrhjulsdrift när lättsäkrade el-

ler säkrade fordon anskaffas i 

framtiden. På kort sikt bör poli-

sen se till att alla förare i SPT-

organisationen har en god ut-

bildning att framföra de fordon 

som finns idag. 

Enhetschef för 

UB 

2023-04-30 
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42. Utrustning  Polisen bör fullfölja redan fat-

tat beslut om att införa en för-

måga till släckning och röjning 

som en del av SPT. 

Enhetschef för 

UB 

2023-04-30 

43. Utrustning Personlig skyddsutrustning 

ska tilldelas alla poliser i 

yttre tjänst. Innehållet ska 

minst omfatta hjälm, ben-

skydd, handskar, kängor och 

hörselskydd.  

 Enhetschef för 

UB i samver-

kan med  

2023-04-30 

44. Utrustning Hjälm och annan skyddsut-

rustning ska vara av högsta 

kvalité och med hög komfort, 

utformning och färgsättning. 

En hjälmmodell ska eftersträ-

vas för likvärdigt skydd för 

alla poliser. 

 Enhetschef för 

UB 

2023-04-30 

45. Utrustning Sköldar ska finnas i en om-

fattning som garanterar att 

alla poliser vid en insats som 

kräver förstärkt skyddsutrust-

ning har tillgång till en sköld.         

 Enhetschef för 

UB 

2023-04-30 

46. Utrustning Sköldar särskilt framtagna 

för SPT ska finnas för att an-

vändas vid behov av förstärkt 

 Enhetschef för 

UB 

2023-04-30 
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skydd och som del i utveck-

lad metod. 

47. Utrustning 

  

Distansvapen ska tas fram 

med syfte att skapa förutsätt-

ningar för SPT att kunna 

verka på längre avstånd som 

en del av en utvecklad metod 

och öka skyddsnivån för per-

sonalen. 

 Enhetschef för 

UB 

2023-04-30 

48. Fordon  SPT fordon ska bytas ut till 

nya modeller med bättre 

skalskydd och högre fram-

komlighet i form av ex. fyr-

hjulsdrift. 

 Enhetschef för 

UB 

2023-04-30 

49. Fordon Förstärk skyddet för alla po-

lisbilar som inte är en del av 

SPT men som kan komma att 

hamna i miljöer där risken 

för våld mot polispersonal 

kan komma att ske. Minsta 

kravet är splitterskyddade 

glasrutor. 

 Enhetschef för 

UB 

2023-04-30 

50. Fordon 

  

Förstärk fordonsparken med 

specialfordon i form av ex. 

släck- och 

 Enhetschef för 

UB 

2023-04-30 
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räddningskapacitet, hundfor-

don, tungsäkrade fordon för 

att kunna understödja vid 

räddningsinsats.  

51. Kommunikat-

ion 

Säkerställ kommunikations-

vägar under insatser så att in-

formation når de som behö-

ver ha den och så att alla kan 

förstå innehållet med be-

grepp, förkortningar och me-

toder. Syftet är öka säker-

heten och samverkan. 

  Enhetschef för 

UB 

2023-04-30 

52. Kommunikat-

ion 

 

Säkerställ att alla inför en in-

sats har tillgång till rätt in-

formation och vid rätt tid-

punkt. 

 Enhetschef för 

UB 

2023-04-30 

Övrigt 

Utvecklingsom-

råde 

Förslag till åtgärd enligt 

begäran 6 kap. 6 a § ar-

betsmiljölagen (1977:1160) 

Förslag till åtgärd enligt rap-

port Förbättrad förmåga att 

förebygga och hantera våld-

samma upplopp 

Ansvarig kon-

taktperson vid 

nationella 

operativa av-

delningen 

(Noa) 

Genomfö-

rande av för-

slag till åt-

gärd, eller ut-

redning med 

förslag om åt-

gärden ska 
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införas, ska 

påbörjas sen-

ast 

53. Övrigt Arbetsmiljö ska vara ett eget 

kvalitetskrav vid upphand-

lingar där kvalité tillsam-

mans med arbetsmiljökrav 

ska väga tyngre än pris. 

 Enhetschef för 

UB i samver-

kan med che-

fen för ekono-

miavdelningen 

2023-04-30 

54. Övrigt Arbetsmiljö ska göras till ett 

eget kvalitetskrav i all upp-

handling inom Polismyndig-

heten. 

 Enhetschef för 

UB i samver-

kan med che-

fen för ekono-

miavdelningen 

2023-04-30 

 


