
Nationella instatsstyrkan är vår yttersta resurs
Hent bøger PDF

– Diverse

Nationella instatsstyrkan är vår yttersta resurs – Diverse Hent PDF Sveriges polisstyrka plågas under 70-80-
talet av en rad svåra och spektakulära brott. Det är allt från flygkapningar, bankrån, terroristangrepp och
mordet på Olof Palme. Svenska folket börjar ifrågasätta polisens sätt att agera vid särskilt svåra och

komplicerade händelser. Regeringen beslutar då att tillkalla en parlamentarisk kommission för att granska hur
berörda myndigheter och andra samhällsorgan utför sina uppgifter.

I april 1988 redovisar komissionen sin rapport. I den föreslås att en polisiär beredskapsstyrka mot
terroristangrepp ska inrättas, en grupp på 50 individer som ska vara frikopplade från den piketverksamhet
som bedrivs vid polismyndigheten i Stockholm. Idén till den Nationella insatsstyrkan, vårt lands största

resurs, är född.

I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.

Nordisk Kriminalkrönika är ett historist verk. Berättelserna och samlingarna är uttryck för den samtid som de
skrevs i, och kan i enstaka fall ha föråldrat eller kontroversiellt innehåll. Eventuellt stötande material är inte

uttryck för förlagets hållning.
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händelser. Regeringen beslutar då att tillkalla en parlamentarisk
kommission för att granska hur berörda myndigheter och andra
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I april 1988 redovisar komissionen sin rapport. I den föreslås att en
polisiär beredskapsstyrka mot terroristangrepp ska inrättas, en grupp
på 50 individer som ska vara frikopplade från den piketverksamhet

som bedrivs vid polismyndigheten i Stockholm. Idén till den
Nationella insatsstyrkan, vårt lands största resurs, är född.

I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest
uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.

Nordisk Kriminalkrönika är ett historist verk. Berättelserna och
samlingarna är uttryck för den samtid som de skrevs i, och kan i
enstaka fall ha föråldrat eller kontroversiellt innehåll. Eventuellt
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