Ansökan ges in i 1 ex. Blanketten kan användas även för
anmälan om anordnandet av tillställning/sammankomst

ANSÖKAN OM TILLSTÅND

Till

Ansökan/anmälan avser

jämlikt ordningslagen
lokala föreskrifter

POLISMYNDIGHETEN i

[ERT LÄN]
[ADRESS TILL ER LOKALA POLISSTATION]

Fyll i blanketten och
skriv ut den.
Ifylld blankett går ej
att spara i datorn.

offentlig tillställning

✘
✘

allmän sammankomst
begagnande av offentlig plats

Behandling av personuppgift enligt personuppgiftslagen (1998:204).
Uppgifter som lämnas om fysisk person i ansökan kan komma att behandlas automatiserat enlig personuppgiftslagen. Ändamålet är att underlätta handläggningen. Uppgifterna i registret används inom Polisen. Den som registrerats har rätt att efter skriftlig ansökan få information om
uppgifter som behandlas om honom. Upptäcks felaktigheter har han rätt att begära rättelse av polismyndigheten.
1 Sökande (för fysisk person anges fullständigt namn)

Personnummer/Organisationsnummer

[Arrangerande organisation eller privatperson]
Postadress (utdelningsadress, postnummer, ortsadress)

Telefon arbetet

Telefon bostaden

Mobiltfn

Telefax

2 Slag av anordning (tillställningens/sammankomstens art, ändamål för begagnande av offentlig plats etc)

Demonstration för att otillgänglighet ska klassas som diskriminering av personer med
funktionsnedsättning. Har genomförts årligen sedan 2003. Genomförs nu för [första gången/andra
året/tredje året/etc] i [din ort].
3 Dag eller tidsperiod samt klockslag för villken tillstånd önskas

Lördag 26 maj 2012 kl 13.00-15.30 (demonstrationståget, se nedan)
Lördag 26 maj 2012 kl 14.30-16 (begagnande av [slutmålet för den lokala marschen])
4 Plats (anges noggrant)

Samling och avmarsch från [startplats för er marsch] Marschväg: [väg för er lokala marsch] Slutmål:
[slutmål för er lokala marsch]

5 Ansvarig

anordnare

(anges endast
om sökanden är
förening, bolag
eller annan
juridisk person)

Fullständigt namn

Personnummer

[lokal koordinator/kontaktperson]
Postadress (utdelningsadress, postnummer, ortsadress)

Telefon arbetet

Telefon bostaden

Mobiltfn

Telefax

[adress till lokal koordinator/kontaktperson]

6 Övriga upplysningar (avsedd försäljning, lotteri, ordningsvakter vid offentlig tillställning, förhyrd plats, inhängnat område etc)

Samling [startplats för er marsch]: 13.00
Avmarsch: 14.00
"Målgång" på/vid [slutmålet för er marsch] cirka kl XX.XX
[Eventuell information om kringarrangemang eller -evenemang som ni tycker bör komma Polisen till del.]

Bilagor (förteckning över tivolianordningar, tält och provisoriska
läktaranordningar etc)

Tillståndsbevis

✘ Karta över marschväg

✘ Skickas till kontaktperson

SKISS (bör bifogas för begagn av off. plats för byggnadsändamål)

RPS 510.1 02-01

Polismyndighetens notering

Betalt kr

avhämtas hos
polismyndigheten
Vidstående uppgifter avser
offentlig tillställning

Bevis om anmälan

✘

önskas
önskas ej

Utlänning eller utomlands bosatt svensk

skall
medverka

✘

skall ej
medverka

Ort och datum

datum

Sökandens underskift

Sign
Ansökan avvisas enl SFS 1992:191, 11 §.

(Namnförtydligande)
VÄND

POLISMYNDIGHETEN
Handläggare

Telefon

Polisens yttrande/beredning

Beslut

BIFALL

enl beredning

Skrivs ut i

ex

sökanden

arkiv

enl koncept
gatu/byggnkontor

miljö- och
häsov-n
Besikning gm

AVSLAG enl koncept
kommunen

polisen

