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Utbildningens mål

● Vi går igenom evenemangsarrangörens 

allmänna ansvar, rättigheter och 

skyldigheter

● De vanligaste problemen och riskerna



EVENEMANGSTYP

ALLMÄN 

SAMMANKOMST

OFFENTLIG 

TILLSTÄLLNING

PRIVAT 

EVENEMANG
● Demonstration 

el.dyl. där andra än 

inbjudna får delta 

(2 § i lagen om 

sammankomster)

● Arrangören myndig 

person, samman-

slutning eller 

stiftelse (12 §)

● Får ordnas på 

allmän plats utan 

ägarens tillstånd

● Anmälan till polisen 

6 h innan evene-

manget inleds

● Nöjestillställning, 

tävling osv. som är 

öppen för 

allmänheten (2 § i 

lagen om 

sammankomster)

● Arrangören myndig 

person, samman-

slutning eller en 

stiftelse (12 §)

● Anmälan till polisen 

5 dygn innan 

evenemanget 

inleds

● Inbjudan eller 

medlemskap i en 

viss 

sammanslutning 

krävs av deltagare

● OM 

○ Över 200 

deltagare

○ Inträdesavgift

○ Miljöpåverkan

● → 

bestämmelserna 

om offentliga 

tillställningar 

tillämpas



EVENEMANGSTYP

ALLMÄN 

SAMMANKOMST

OFFENTLIG 

TILLSTÄLLNING

PRIVAT 

EVENEMANG
● Demonstration 

el.dyl. där också 

andra än de som 

inbjudits har rätt att 

delta (2 § i lagen 

om 

sammankomster).

● Arrangören är en 

myndig person, en 

sammanslutning 

eller en stiftelse (12 

§ i lagen om 

sammankomster)

● Får ordnas på 

allmän plats utan 

ägarens tillstånd

● Anmälan till polisen 

6 h före 

evenemanget 

● Nöjestillställningar, 

tävlingar osv. som 

är öppna för 

allmänheten (2 § i 

lagen om 

sammankomster)

● Arrangören är en 

myndig person, en 

sammanslutning 

eller en stiftelse (12 

§ i lagen om 

sammankomster)

● Anmälan till polisen 

5 dygn innan 

evenemanget 

inleds

● Inbjudan eller 

medlemskap i en 

viss 

sammanslutning 

krävs för 

deltagande

● OM 

○ Över 200 

deltagare

○ Inträdesavgift 

tas ut

○ Miljön 

påverkas

● → 

bestämmelserna 

om offentliga 

tillställningar 

tillämpas



INFÖR 

EVENEMANGET



● BEKANTA DIG MED OMRÅDET!

● UNDER PLANERINGEN

○ Utrymningsvägar och hinder framför dem (bord, scenkonstruktioner, 

väggar, bilar osv.) 

○ Dörrar, fönster och taköppningar som inte får användas som in- och 

utgångar → stängning av dessa

○ Räddningsvägar (hur ambulanser/brandbilar kan ta sig till platsen)

○ Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

○ Eventuella farliga ställen

○ Omgivningen (bosättning, vattendrag, klippor osv.)

○ "Gömda" ställen och vrår.

○ Första hjälpen

○ Ordningsvakter (ofta 1 vakt/100 deltagare → konsultera polisen)



● MEDDELA vid behov myndigheterna (polisen, 

räddningsverket) och invånarna i närområdet om 

evenemanget

○ Anmälan om offentlig tillställning till polisen (5 dygn på förhand)

■ Över 200 deltagare

■ Evenemanget äger rum på en allmän plats

■ Ordningsvakter utses för tillställningen

■ Evenemanget pågår in på sena kvällen eller natten (efter kl. 21.00) och kan medföra 

störningar för den närmaste omgivningen

■ Tillställningen väcker starka känslor och motstånd ➔ risk att tillställningen utsätts för 

störning

○ Räddningsplan för räddningsverket, polisen, evenemangsplatsen (14 

dygn på förhand)

○ Bulleranmälan till miljömyndigheten (30 dygn på förhand)

○ Serveringstillstånd från regionförvaltningsverket (1–2 mån. på förhand)

https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/14807_Yleisotilaisuus_SU_v3.pdf?ee5e3257ca4fd288
http://www.lup.fi/fi-FI/Ohjeet_ja_lomakkeet/Pelastussuunnitelmat
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Ymparistovalvonta/Meluntorjunta
http://www.avi.fi/web/avi/anniskeluluvat#.WmsUQlXXZaQ


PÅ 

EVENEMANGS-

DAGEN



● SÄKERSTÄLL ATT

○ De nödvändiga skyltarna är på plats

○ Brandsläckningsutrustningen är på plats

○ Utrymningsvägarna är framkomliga

○ "Stängda dörrar" är stängda eller övervakade

○ Kommunikationsutrustningen fungerar

○ Halkrisker har åtgärdats (sandning, torkning av golv)

○ Första hjälpen har ordnats

○ Hittegods



● GENOMGÅNG AV SÄKERHETSPLANEN 

○ Gå igenom planen med arrangörerna och 

personalen

○ Tydlig ansvarsfördelning i olika situationer → vem 

ansvarar till exempel för att ge anvisningar till 

räddningsverket, vem för evakueringen

● "TEST SOM GÄST"

○ Bra sätt att säkerställa att allt fungerar

○ Gå tillsammans igenom den rutt som gästerna 

kommer att gå



UNDER

EVENEMANGET



● Säkerställ din egen och arrangörsgängets 

funktionsförmåga

● Observera omgivningen och människorna 

enligt behov

● Se inte mellan fingrarna vid överträdelser

● Ge anvisningar till gästerna (t.ex. "lämna 

inga drycker utan uppsikt")



● VID INGÅNGEN

○ Kontrollera biljetterna och eventuellt 

identitetsbevisen

■ Identitetsbeviset behöver inte visas upp, men kan vara ett villkor 

för att bli insläppt

○ SÄKERHETSKONTROLLER

■ En polis, en väktare eller en ordningsvakt kan under vissa 

förutsättningar utföra en säkerhetskontroll

■ En privatperson, en arrangör el.dyl. kan alltså inte utföra en 

säkerhetskontroll vid ingången



● HOTFULLA SITUATIONER

○ Personer som beter sig aggressivt

○ Rusmedel

■ Alkohol

■ Narkotika

■ Mediciner

■ Tobak

■ Andra substanser (bensin, lack, gaser osv.)

○ Eldsvåda eller annan situation som kräver 

evakuering

○ Sjukdomsanfall eller olycka



● Personer som beter sig aggressivt
○ Tar sig uttryck både som verbal och ordlös, nonverbal 

kommunikation

■ Börjar ofta ordlöst, den nonverbala kommunikationen spelar en 

viktig roll i det mänskliga umgänget

■ Svordomar, utskällningar och mordhotelser

■ Personen kan tystna och börja blänga

■ Genomträngande, skarp blick, knutna nävar, angreppsställning

■ Röstläget kan bli spänt och rösten hårdna före attacken

○ Vad göra?

■ Gå inte in i situationen ensam!

■ Tala lugnt och förstående, låt bli att fördöma/predika/förbjuda

■ Se till att ha något mellan er (ett bord osv.)

■ Håll händerna synliga

■ Sök hjälp av en ordningsvakt eller polis



● ELDSVÅDA

○ Evakuering enligt 

anvisningarna till 

samlingsplatsen

○ Tveka inte att ringa 112!

○ Förhindra ytterligare skador

● SJUKDOMSANFALL 

ELLER OLYCKA

○ Tveka inte att ringa 112! 

Handla enligt de anvisningar 

du får



Avbryt evenemanget om 

deltagarnas säkerhet inte 

kan garanteras.



EFTER

EVENEMANGET



● Utvärdering och genomgång av eventuella 

problemsituationer

● Förbättringsförslag



FRÅGOR?


