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BEGÄRAN
om Polismyndighetens hjälp/biträde enligt 45 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
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Till Polismyndigheten
Upplysning 
En begäran till Polismyndigheten får göras endast om det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att polismans särskilda befogenheter att utöva våld eller tvång behöver användas, alt. att det annars finns synnerliga skäl (45 § 2 st. LVM, 10-10 a §§ polislagen [1984:387]). Detta gäller inte en begäran av domstol/rätten och inte heller en begäran av SiS om efterforskning (45 § 3 st. LVM).
 
Gällande transport av någon som är frihetsberövad ska begäran ställas till Kriminalvården (NTE) (45 § 1 st. LVM).
 
Upplysning
Den som begär hjälp ska utan hinder av sekretess lämna Polismyndigheten de uppgifter om missbrukaren som behövs för planeringen och genomförandet av åtgärden. (45 b § LVM).
Namnteckning av behörig
Namnteckning av person som undertecknar enligt uppdrag från behörig
Namnteckning
Namnteckning
Eventuell transport genomförd i
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1. Den som begär hjälp/biträde
Direktnummer (ej växelnummer)
2. Behörig att begära hjälp/biträde
3. Person som begäran avser
4. Rättslig grund för begäran om hjälp/biträde
Varför behövs polismyndighetens hjälp ?
5. Åtgärder för frivillighet
6. Vad Polismyndigheten ska hjälpa till med, risker och övriga uppgifter
Vad ska Polismyndigheten hjälpa till med
Risker
Övriga uppgifter
Underskrift
7. Återkallelse av begäran
Tid
1. Polismyndighetens beslut
2. Polismyndighetens anteckningar
Tid
Tid
3. Överlämning
Personen begäran avser är överlämnad till
Tid
Särskilda anteckningar
Återkallelse
Tid
Polismyndighetens diarienummer
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