
Checklista från Polisen 

 

Evenemangsbeskrivning – beskriver tillställningen för den som inte varit i kontakt med 

tillställningen tidigare. Beskriv så utförligt ni kan så att en utomstående kan förstå vad det rör 

sig om, som om ni skulle marknadsföra det för potentiella deltagare.  

 

• Tider för tillställningen. Om ni ska nyttja platsen längre än tillställningen pågår skriver ni 

både tiderna – tex ”2020-01-05 kl. 11:00-24:00 (2020-01-01—2020-01-06 inklusive 

förberedelse/återställande)” Exakta klockslag för förberedelse och återställande behövs inte 

om inte detta sker samma dag som själva tillställningen.  

 

• Förväntat antal deltagare vid tillställningen. Behöver inte vara ett exakt antal men en 

”kvalificerad gissning” eller utgå från tidigare års besöksantal.  

 

• Om det gäller en konsert – vilken/vilka artister det gäller samt förväntad åldersgrupp på 

besökarna  

 

• Finns det behov av ordningsvakter? Hur många behövs och under vilka tider? Vilken övrig 

personal finns på plats för att upprätthålla ordning och säkerhet? • Förekommer 

alkoholservering?  

 

• Områdesplan – skiss över vilket område som ska användas. Om något ska ställas upp (tex 

scen, bord m.m.) så markeras detta ut på skissen. Om området är inhägnat ska 

utrymningsvägar markeras ut. Beredskap som brandsläckare och första-hjälpen-kit markeras 

med fördel ut på skissen. 

 

• Vilken brand- och olycksfallsberedskap finns tillgänglig?  

 

• Om det är ett återkommande event kan ni skriva med en kort bakgrundsinfo, om det varit 

stökigt/lugnt, något som hänt som man lärt sig av och gjort om till denna gång osv.  

 

• Riskanalys och åtgärdsplan – vilka risker finns med tillställningen? Vilka konsekvenser 

leder inträffad risk till? Hur sannolikt är det att risken inträffar? Vilka åtgärder vidtas för att 

minimera risken? Vem är säkerhetsansvarig? Information Ju större arrangemang desto mer 

utförliga uppgifter kring ordningen och säkerheten krävs. Vid mindre arrangemang räcker en 

kortare bilaga där ovan punkter beskrivs i den omfattning som känns behövlig, tex kanske en 

identifierar en risk vid mindre tillställningar, medan en större tillställning framkallar fler 

risken som behöver motverkas. Vid mindre arrangemang räcker det också vanligen med 

brandsläckare och/eller första-hjälpen-kit medan större tillställningar kan kräva 

sjukvårdskunnig personal eller liknande på plats.  

 

Evenemangsbeskrivningen behöver inte heller vara flera sidor lång, men Polisen behöver veta 

vad det är som ska anordnas. Om sökande tex endast anger ”marknad” kan Polisen utgå från 

att endast knallar och bord ställs upp, medan sökande kanske också har tänkt ställa upp ett 

tivoli (som kräver besiktningsprotokoll för karusellerna) och serveringstält (som kräver 

godkännandebevis för tältet om det är avsett för fler än 150 personer och eventuellt 

ordningsvakter för ordningshållningen). 

  



 


