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Almedalsveckan – den demokratiska mötesplatsen för alla. En
magisk plats för dialog, utbyte och oväntade möten, som bidrar till
att utveckla vårt samhälle.
Du som vill lyfta en aktuell samhällsfråga under Almedalsveckan
har möjlighet att ansöka om tillstånd för att använda offentlig
plats. För att nyttja offentlig plats finns vissa kriterier som ska
följas.

Ansök om markplats, offentlig plats
Ansökan sker via polisen och du som arrangör är ansvarig för ansökan
och det praktiska kring din plats. För att underlätta för dig, gå igenom
kriterier. Denna guide kan vara en hjälp att komma ihåg allt det praktiska.

Kriterier för markplats













Taxa för markupplåtelse tillämpas enligt beslut i regionfullmäktige.
Evenemangets syfte är att föra dialog och debatt kring aktuella
samhällsfrågor.
Evenemanget ska vara kostnadsfritt och öppet för alla klockan
10:00-17:00.
Ett evenemang som säljer/lanserar en vara eller tjänst eller enbart
visar upp en verksamhet uppfyller inte kriterierna.
Upplåtelse eller uthyrning i andra hand är inte tillåtet.
Arrangören ansvarar för att evenemanget är förenligt med svensk
lagstiftning.
Riktlinjer för högsta ljudnivå som medföljer i polistillståndet ska
följas.
Sökande följer de bygg- och demonteringstider som Region
Gotland fastställt. Huvudregeln är att monter som uppförts på den
upplåtna platsen får vara max 3,5 meter hög från marken till
monterns takfot.
Zeppelinare och liknande i luftrummet kräver särskilt tillstånd.
Arrangören ansvarar själv för eventuell el- och internetförsörjning
till den upplåtna platsen.
Inga fordon får ställas på platsen.

Region Gotland, Almedalsveckan
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 93 10

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post almedalsveckan@gotland.se

Webbplats www.almedalsveckan.info

Avgifter och tider
Avgiften för markplats beräknas per
kvm och dag och varierar beroende
på plats. Ser mer information på:
almedalsveckan.info/taxa_markplats
Ansökningsavgiften till polisen är
870 kr och betalas i samband med
att du skickar in din ansökan.
Sök redan nu för att öka chansen
att få den plats du önskar.
För att vi ska hinna hantera din
ansökan innan Almedalsveckan
behöver du skicka in din ansökan
senast 15 juni.

Vill du ha hjälp eller råd?
Du hittar många svar på allmänna
frågor på webben. Vill du ha
personlig kontakt kring en ansökan
eller om Almedalsveckan som helhet
slå en signal till oss.
Hanteringen av alla ansökningar av
markplats görs av våra handläggare
på Teknikförvaltningen.
Telefon: 0498 - 26 93 10, val 2
E-post:
mark.almedalsveckan@gotland.se
www.almedalsveckan.info
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Ansök hos polismyndigheten
Ansökan gör du via polisens hemsida. Blanketten du använder till
ansökan heter ”Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen – offentlig
plats”. I blanketten klickar du i att du ansöker om ”Begagnande av
offentlig plats”. Notera att du samtidigt kan ansöka om allmän
sammankomst: www.polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/

Karta över markplatser
Kartan hittar du på
www.almedalsveckan.info/markplats

Fyll i ansökan digitalt och skicka in den elektroniskt till
registrator.stockholm@polisen.se.
Betalningsdatum blir din köplats. Du får ett meddelande med
information om hur du gör för att betala avgiften till polismyndigheten.
Observera att polisen inte handlägger din ansökan förrän betalning skett
och datumet för betalningen avgör köplatsen.

Uppgifter i ansökan
Det du behöver få med i din ansökan till polismyndigheten är:
 Uppgifter om förening, organisation eller företag som ska använda
platsen.
 Uppgifter om ansvarig fysisk person för markplatsen.
 Vilken samhällsfråga som ni ska lyfta och föra dialog kring under
Almedalsveckan.
 Vilka dagar ni önskar nyttja platsen inklusive uppbyggnad- och
nedmonteringstider.
 Vilken plats som ni önskar, lämna gärna flera alternativ.
 Hur stor yta som ni önskar att använda, se information nedan.

Karta över markplatser
Kartan över markplatser visar de platser som vanligtvis används. Använd
numreringarna i din ansökan. Kartan hittar du här:
www.almedalsveckan.info/markplats
Ange gärna flera alternativ på platser du önskar eftersom platserna bokas
i turordning vilket kan innebära att den plats du önskar kan vara
upptagen.
Vill du ha en större eller mindre markplats än de som finns på kartan kan
möjlighet finnas att ändra ytan till det du önskar. Samma gäller för
platser som inte finns markerade på kartan. Uppge i ansökan dina
önskemål.

Beslutad av Teknikförvaltningen, Region Gotland, Almedalsveckan infrastruktur

Klicka på platserna för att få veta
mer om platsen och även vem som
har den upplåtelsen.
Färgerna visar:



Grön - alla dagar är lediga



Gul - vissa dagar är lediga



Röd - inga dagar är lediga

Flera ansökningar
När du ansöker till polisen kan du i
samma ansökan söka för
begagnande av offentlig plats
(markplats) och allmän
sammankomst (att du ska samla
personer i det offentliga rummet).

Det offentliga rummet
Region Gotland genom
Teknikförvaltningen planerar för
användandet av allmän platsmark
och offentlig plats under
Almedalsveckan.
Det är många parametrar och
intressenter som vi behöver tas
hänsyn till. Region Gotland ska se
till att hålla ytor fria för
räddningstjänst, ambulans, polis och
för andra aktörer som behöver
komma fram.

Biltrafik och transporter
Det är motorfordonsförbud i
området mellan klockan 09:0021.00 under Almedalsveckan.
För leveranser som måste ske under
avstängningen rekommenderas
alternativa transportmedel,
exempelvis med cykel eller kärra.
Det finns möjlighet för vissa
servicefunktioner att söka dispens
och mer information om det finns
här, se länk
almedalsveckan.info/fordonsfritt
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Yta för markplats

Bemanning av markplats

När du ska ange den yta du önskar så vill vi att du skickar med en skiss
som visar på hur ytan ska användas, se exempelskiss.

Tänk på att markplatsen ska
bemannas mellan 10:00 till 17:00
enligt kriterierna.

Om du önskar att ställa ut saker
framför tältet ska det finnas med
i skissen. Planera in från början
vad som ska ställas upp, t.ex. ett
tält, två bord, etc. och ta med allt
i skissen.
Tänk på tillgängligheten, behöver
du bygga en ramp? Då ska även
rampen finnas med i ansökan
och i skissen.
På Cramérgatan går det ej att önska större yta än den som är markerad
på markkartan.

Vad händer med min ansökan?
Polisen handlägger sin del av ansökan och skickar den på remiss till
Teknikförvaltningen, Region Gotland. Handläggare gör en bedömning av
bland annat din samhällsfråga, platstillgång och bestämmer villkor för
markupplåtelsen.
Om vi har frågor angående din ansökan kommer vi att begära en
komplettering i ärendet. När allt är klart går ärendet tillbaka till polisen
och det är därifrån du får ditt tillstånd.
Om du behöver göra ändring av yta, plats eller antal dagar i ditt beviljade
tillstånd måste det göras i en ny ansökan till polismyndigheten.

Ansvarig för platsen
Du som har fått tillstånd att använda en markplats ansvarar för vad som
genomförs på platsen, att nödvändiga tillstånd finns samt att svensk
lagstiftning följs. Du är även ansvarig för att kriterier följs för markplats
under Almedalsveckan samt för att informera underleverantörer och
personal om vilka regler som gäller innan, under och efter
Almedalsveckan.
I ansvaret för platsen ingår även att ta ansvar för beredskap och säkerhet.
Fundera gärna på hur du exempelvis säkrar för hårt väder och hanterar
oönskade händelser så som brand.

Evenemang/seminarier
Ska du genomföra evenemang på platsen, tex seminarium behöver du
ansöka om allmän sammankomst – det kan du göra i samma ansökan
och behöver då inte skicka in något på nytt. Om du ska genomföra
seminarier på ytan, skriv i så fall rubrik/ämne och eventuellt vilka talare
det blir.

Beslutad av Teknikförvaltningen, Region Gotland, Almedalsveckan infrastruktur

Ansök till programmet
Till det officiella programmet
ansöker du med dina evenemang
som uppfyller kriterierna till
programmet. Det kan vara både
seminarium och träffpunkt.
Träffpunkt
En träffpunkt blir det om du är på
en plats i en eller flera dagar i minst
3 timmar och vill lyfta en aktuell
samhällsfråga. Missa inte att ansöka
till det

Öppenhet och
tillgänglighet
Vi värnar om att så många som
möjligt ska kunna delta i de
diskussioner som pågår under
Almedalsveckan. Evenemangen ska
vara öppna och utan kostnad för
deltagarna. Tillgänglighet handlar
också om att även deltagare med
någon funktionsvariation ska ha
möjlighet att delta.

Regler för ramp
Regler för hur ramper ska se ut
finns på Boverket,
www.boverket.se.

Kom ihåg det praktiska
Det är en del praktiska delar att ta
hänsyn till. Se checklistan för
arrangörer på hemsidan,
www.almedalsveckan.info/checklista
och för dig som har markplats finns
information på
www.almedalsveckan.info/praktiskin
fo_markplats. Där hittar du
information om exempelvis:






Byggtider
Källsortering, sophantering
Beredskap/säkerhet
Trafik och transporter

Hållbar Almedalsvecka
Vi jobbar alla för att Almedalsveckan
ska vara ett hållbart evenemang.
Tänk på att återanvända så mycket
material som möjligt, undvik
impregnerat virke, minska
engångsartiklar och sortera det
avfall som blir.
Mer om hur vi alla kan bidra till en
hållbar Almedalsveckan finner du
via denna länk:
www.almedalsveckan.info/miljoarrangor
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