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ANSÖKAN
om förordnande som ordningsvakt
Datum

Diarienummer fylls i av myndigheten

Ansökan handläggs hos den rättsenheten i den polisregion där sökande är folkbokförd. Endast en (1)
ansökan kan inges och handläggas.
Hjälptext till dig som ansöker om förordnande som ordningsvakt;
Din ansökan om förordnande innebär att du samtidigt ansöker om utbildning hos Polisen. Det är oavsett om det är
grundutbildning eller en fortbildning för att kunna förnya ditt förordnande.
För att beviljas ett förordnande som ordningsvakt, ska först föreskriven utbildning genomföras med godkänt resultat.

Ansökan om utbildning hos Polisen - Datum för kurser; Se www.polisen.se
Grundutbildning

Datum

Ort

Fortbildning

Datum

Ort

Arenautbildning

Datum

Ort

Säkerhetskontroll i domstol m.m.

Datum

Ort

Ansökan om förordnande
I urvalsprocessen till grundutbildningen genomförs ett lämplighetstest hos Polisen. Endast om du uppfyller laglydnadskravet i
4 § lagen (1980:578) om ordningsvakter blir du kallad till lämplighetstestet.

Uppgift beträffande sökande
Personnummer

Efternamn

Samtliga förnamn

Adress

Postnummer

Telefon

Telefon (Mobil)

Tilltalsnamn
Ort

E-postadress

Arbetsgivare

Telefon arbete

Anställd i auktoriserad bevakningsföretag

Ja

Om "Ja" ange vilket

Nej
Giltigt t.o.m.

Ja

Innehar förordnande

Nej, förordnandet upphört

Ort

Nej, har aldrig varit förordnad

Datum

Polisen

Senaste utbildning

Externt utbildningsföretag

Andra omständigheter som sökanden vill åberopa för att visa att han eller hon uppfyller de kvalifikationskrav som anges i 4 § lagen om ordningsvakter

Uppgifter beträffande verksamhet m.m.
Gäller ansökan en geografisk plats som ska prövas av Polisen, ska en utförlig beskrivning bifogas ansökan som preciserar
platsen samt tydliggör behovet av en förordnad ordningsvakt enligt 3 § lagen (1980:578) om ordningsvakter (LOV).
Medverka till att upprätthålla allmän ordning enligt

2 § LOV

Tjänstgöring vid säkerhetskontroll i

3 § LOV enligt bifogad skrivelse

2a § LOV i domstol

2b § LOV vid offentliga sammanträden
i kommun, region och Sametinget

2c § LOV i
Frivårdskontor

Tjänstgöringsområde och tjänstgöringsställe om ansökan avser förordnande enligt 2a, 2b, 2c och/eller 3 §§ LOV
Avser ansökningen verksamhet hos viss arbetsgivare/anordnare

Ja

Nej

Om "Ja" ange dennes namn

Telefon (även riktnummer)

Polismyndighetens beslut
Ordningsvaktens tjänstgöringsområde och medgiven utrustning framgår av förordnandet
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Bifall för tiden
2 § LOV

enligt
2a § LOV

2b § LOV

2c § LOV

3 § LOV

Avslag enligt bilaga
Datum
Namnförtydligande

Ort

Polismyndighetens namnteckning

Plats för myndighetsstämpel

