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Anmälan om gripande ordningsvakter

Nr och årtal för anmälan om gripande

/
Information om den gripne
Namn

Personbeteckning

Medborgarskap om inte finskt

Identiteten har styrkts med
körkort

identitetskort

Annan, vad:

Den gripnes adressuppgifter

Gripandet
Plats för gripande / fartygets namn

Tidpunkt för gripande

Gripare

Grunder för gripande och placering i förvar (Lagen om privata säkerhetstjänster 42 §)
Det är inte är tillräckligt att en person avlägsnas från platsen. Gripandet av personen är nödvändigt för att avvärja
allvarlig fara för andra personer eller egendom.
Och / samt:
Personen i berusat tillstånd störde ordningen eller andra personer
Personen äventyrade säkerheten
Personen störde ordningen på platsen genom hotfullt uppträdande, oljud eller våldsamhet
Personen uppenbart obehörigen vistades på den del av området dit allmänheten inte äger tillträde
Tilläggsmotivering för gripande/kort beskrivning av incidenten
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Anmälan om gripande ordningsvakter

Hälsotillståndet av den gripne
Den gripnes sjukdomar/skador

Hälsotillståndet har konstaterats av utbildad person inom hälso- och sjukvården (namn och behörighet)

Första hjälpen / behandlingsåtgärder

Tagandet av den gripne
Beslut om förvar fattades av

Polisens samtycke
Namn på den som gett samtycke

Tjänsteställning

Fartygets befälhavares eller hans / hennes vikaries order
Befälhavarens/befälhavarens vikaries namn

Tjänsteställning

Klockslag för samtycke eller order
Tidpunkt för placering i förvar (datum och kl)

Meddelande till den gripne om placering i förvar (kl / anmälare)

Meddelarens namn
Förvaringsplatsens nr
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Lista över värdeföremål/andra föremål eller ämnen som omhändertagits vid kroppsvisitation av person som tagits i
förvar / gripits

Namn på den som utfört visitationen

Namn på den som är vittne till visitationen

Övervakning av den gripne (klockslag och kontrollantens namn)

Befriande av den gripne
Befriande av den gripne - datum och klockslag

Grund till befriande
Max. fyra (4) timmars tid i förvar har uppnåtts
Evenemanget har avslutats och allmänheten avlägsnat sig
Fartyget anlöper nästa hamn efter att personen tagits i förvar
Grund för gripande/hållande i förvar har upphört.
Den gripnes kvittering av återlämnad egendom genom underskrift
Vittnen

Tilläggsuppgifter
Namn på polisen som tagit emot den gripne

Tjänsteställning

Nummer på ordningsvaktskort för gripande ordningsvakt(er)
Eventuella tilläggsuppgifter om gripandet (t.ex. Vilken egendom/vilka föremål/vilka ämnen har inte återlämnats,
brottsanmälan gjorts e.d.)

Anmälan om tagande i förvar har lämnats till polisen i samband med överlämnande av den gripne
Anmälan om tagande i förvar lämnas till polisen omedelbart senare
Till den som tagits i förvar har på begäran getts en kopia av egendomsförteckningen
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