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Polishandboken är en lättläst sammanfattning av den enskilde polisens befogenheter och skyldigheter: Vad
som ska, kan och bör göras. Hur det görs och avrapporteras. I den sjätte upplagan har både innehåll och
lagtext uppdaterats.Läs merPolisens arbete regleras av många olika lagar, förordningar, föreskrifter och

riktlinjer. För den enskilde polisen och polisstudenten kan det vara svårt att hålla regelverket i minnet. Därför
är denna bok skriven.Boken är ett fältmässigt komplement till övrig juridisk och polisiär facklitteratur.

Tanken är att Polishandboken ska vara ett lättillgängligt och enkelt stöd under polisstudentens utbildning och
i den enskilde polisens vardag. Den innehåller upplysningar för att undvika allvarliga eller vanliga misstag

som kan leda till tjänstefel. Den ger tips och användbara råd, förslag på avrapportering och lästips för
fördjupning. I boken finns även direkta utdrag ur brottsbalken, trafikbrottslagen samt narkotikastrafflagen.

Hur det görs och avrapporteras. Boken utgavs i en sjätte upplaga 2020. Polishandboken idé och produktion
Andreas Elmebo Fredrik Kärrholm textproduktion och textbearbetning Fredrik Kärrholm grafisk form

illustrationer Andreas Elmebo Kärrholm Fredrik 1985 författare Elmebo Andreas illustratör ISBN 47993 1.
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och används vid biljettbeställning. Polisiär våldsanvändning en straff och offentligrättslig undersökning. Köp
begagnad Polishandboken av Fredrik Kärrholm Andreas Elmebo hos Studentapan snabbt tryggt och enkelt.
Handla dina böcker online eller i butik Inspireras av personalens lästips besök författarsamtal eller ta med
barnen på sagostund. Polishandboken nu i ny uppdaterad fjärde upplaga Polishandboken innehåller en

samling kommenterade och illustrerade lagtexter som är tillämpliga för yrkesverksamma poliser. Köp boken
Polishandboken av Andreas Elmebo Fredrik Kärrholm ISBN 9789147140084 hos Adlibris. Av Wennström
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