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Nr

Polisinrättning

Tillställningens arrangör
Namn (fysisk person) / Namn (juridisk person)

Personbeteckning / FO-nummer

Gatuadress

Postnummer

Postanstalt

Telefon
Kontaktperson
Namn

Telefon

Tillställningen
Tillställningens namn
Övervakningen av
ordningen inleds
(datum och klockslag)

Tillställningen börjar
(datum och klockslag)

Tillställningen slutar
(datum och klockslag)

Tillställningen är avbruten
(datum och klockslag)

kl

kl

kl

kl

kl

kl

kl

kl

kl

kl

kl

kl

kl

kl

kl

kl

kl

kl

kl

kl

De konstruktioner som behövs för tillställningen är klara (datum och klockslag):

kl

Övervakning av ordningen behövs (datum och klockslag):

kl

Plats och adress för tillställningen

Uppskattat antal besökare/dag:

Uppskattad total publikmängd:

Tillställningens uppskattade verkningsområde (på en karta anges platsen för tillställningen, tillställningens närområden
och övriga eventuella verkningsområden.)
Karta som bilaga
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Programmets innehåll

Inträdes eller annan avgift:

€

Vid tillställningen framförs:

Levande musik

Uppbärs ej
Mekanisk musik

Ingen musik

Teostos tillstånd att framföra musik nr:
Servering:

Ej servering

Serveringstillstånd finns

Ansöks om serveringstillstånd

Tillställningens arrangör förbjuder innehav av alkoholdrycker på det område där tillställningen ordnas,
med undantag för serveringsområdena
Arrangörens egen uppskattning av de verkningar tillställningen har på ordningen och säkerheten på platsen för
tillställningen och dess närområden

Arrangörens egen uppskattning av det antal ordningsvakter som behövs
Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Ordningsvakter
Till ordningsvakter får utses personer som ger sitt samtycke till detta och innehar ett av polisen meddelat, giltigt
godkännande som ordningsvakt. Tillställningens arrangör utser ordningsvakterna, vilka var och en för sin del skall ge
sitt samtycke till detta.
För tillställningen utses ej ordningsvakter
Namnen på de personer som utsetts till ordningsvakter, deras personbeteckningar och numren på deras
ordningsvaktkort bifogas
Tillfälliga ordningsvakte
Med beaktande av tillställningen omfattning och natur samt av andra särskilda skäl kan polisinrättningen på den ort där
tillställningen ordnas för en enskild tillställning eller för en serie tillställningar som ordningsvakter godkänna också
personer som har gett sitt samtycke till att vara ordningsvakt vid tillställningen i fråga men saknar (gällande)
godkännande av polisen att arbeta som ordningsvakt.
Det framställs inte att tillfälliga ordningsvakter skall utses för tillställningen.
Namnen på de personer som har föreslagits till tillfälliga ordningsvakter och deras personbeteckningar bifogas.
Det ovan nämnda godkännandet som tillfällig ordningsvakt för en enskild tillställning eller för en serie tillställningar
uppbäras avgift enligt avgiftsförordningen per godkänd eller förkastad person.
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En säkerhetsplan har utarbetats för upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet vid tillställningen
Ja
Nej
En räddningsplan har utarbetats för tillställningen (ska meddelas till räddningsmyndigheten 14 dygn innan
tillställningen börjar)
Ja
Nej
En plan för dirigering av trafiken har utarbetats för trafikarrangemangen i anknytning till tillställningen
Ja
Nej
Övriga uppgifter och utredningar

Bilagor

st.

Underskrift (anmälare)
Datum, underskrift

Fyll noggrant i blanketten, även sidorna 4-7. Försäkra dig om att de nödvändiga
bilagorna har bifogats. En ofullständig anmälan fördröjer ärendets handläggning.

Myndighetens anteckningar
Anmälan inlämnats, dat:

Mottagare:

Anmälningsförfarandet har
granskats och godkänts, dats:

Godkännare:

Beslut, i vilket ingår föreskrifter för ordnandet av den offentliga tillställningen
Med anledning av anmälan meddelas ett separat beslut
Avgift:

Avgiften

€ har betalats

Har ej betalats

Överenskommet sätt för delgivning av beslutet eller anmälans godkännandeförfarande
Sänds per post till adress:
Sänds per fax till nummer:
Sänds per epost till adress:
Avhämtas
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Vid ordnandet av en offentlig tillställning skall bland annat följande saker tas i beaktande. Polisen
kan på basis av anmälan för tillställningen utfärda föreskrifter vilka kan avvika från de arrangemang för ordningen och säkerheten vid tillställningen som arrangören meddelat. Polisen kan även
förutsätta att följande saker sammanförs till en räddnings- och säkerhetsplan.
Ytterligare information ges av den myndighet som utfärdar föreskrifter för tillställningen.
Ja
Nej
Utser arrangören ordningsvakter för tillställningen?
Ordningsvakternas namn och personbeteckningar samt ordningsvaktskortens nummer skall meddelas i
en särskild bilaga och, om detta är möjligt, dessutom elektroniskt. Polisen skall ges uppgifterna om
tillställningens ordningsvakter i god tid, senast fem dygn före den tidpunkt tillställningen ordnas. Den
som utses till ordningsvakt skall ge sitt samtycke till detta för tillställningen i fråga.

Anhåller arrangören om att för tillställningen skall godkännas ordningsvakter som
inte har genomgått grundutbildningen för ordningsvakter (s.k. tillfälliga
ordningsvakter)?
Ifrågavarande ordningsvakters namn och personbeteckningar skall meddelas i en särskild bilaga och,
om detta är möjligt, dessutom elektroniskt. Polisen skall ges uppgifterna om tillställningens
ordningsvakter i god tid, senast fem dygn före den tidpunkttillställningen ordnas. Den som utses till
ordningsvakt skall ge sitt samtycke till detta för tillställningen i fråga.

Vilka kännetecken använder ordningsvakterna?
Väst som anger ordningsvaktsstatus

Funktionsbeteckning

Anhåller arrangören om att för ordningsvakterna skall godkännas förmän som bär en
väst med orange bottenfärg vilken är försedd med en beteckning som anger deras
ställning?
De ordningsvakter som är förmän och deras kontaktuppgifter meddelas i en särskild bilaga .

Bär ordningsvakterna i sina uppgifter maktmedelsredskap (gasspray, högst 70 cm
långa batonger, knippförband av plast)?
Namnen på och personbeteckningarna för de ordningsvakter som bär gasspray vid tillställningen samt
numren på de tillstånd som ger rätt att bära gasspray skall meddelas på bifogade, särskilda bilaga.

Medförs i ordningsövervakningsuppgifter en hund som har godkänts för detta?
Ifrågavarande hunds identifikationsmärkning samt hundförarens godkännande skall meddelas i en
särskild bilaga.

Ordnas det kroppsvisitationer vid infartslederna till tillställningen?
Har förvaringen av egendom som tas i förvar ordnats?
Finns det vid tillställningen en lokal som är avsedd för förvaring av gripna?
Förvaringslokalen skall vara godkänd av polisen.

Bevakas egendom som finns på området för tillställningen?
Uppgifter som gäller skydd av egendom då den offentliga tillställningen inte ännu har börjat, den är
avbruten eller har avslutats grundar sig på ett avtalsförhållande och utgör då de utförs mot ekonomisk
ersättning bevakningsrörelse som förutsätter bevakningsföretagsauktorisation. Uppdragsavtalet
gällande bevakningen bifogas anmälan.
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Ja

Nej

Har tillställningens arrangör anställt livvakter för någon eller några av de personer
som deltar i tillställningen?
Livvaktsuppdrag som grundar sig på avtal och utförs mot ersättning utgör bevakningsrörelse som
förutsätter bevakningsföretagsauktorisation. Uppdragsavtalet gällande livvaktsuppgifterna bifogas.

Utförs tillställningens värdetransporter av ett bevakningsföretag?
Värdetransportuppgifter som grundar sig på ett avtal och sker mot ersättning utgör bevakningsrörelse
som förutsätter bevakningsföretagsauktorisation. Uppdragsavtalet gällande värdetransporterna
bifogas.

Har arrangören fått samtycke av ägaren till/innehavaren av platsen för tillställningen
till att använda platsen?
Samtycket bifogas.
Om den plats där tillställningen ordnas är arrangörens egen bifogas en utredning över besittningsrätten
till platsen i fråga.

Förutsätter tillställningen att den plats där den ordnas avspärras från annan
användning?
Om detta förutsätts skall om arrangemangen överenskommas med ägaren till platsen. Det avtal som
gäller saken bifogas.

Har den plats där tillställningen ordnas godkänts som samlingslokal?
Uppgift om detta fås av lokalens ägare/innehavare eller av byggnadstillsynsmyndigheten. Om den inte
har godkänts bifogas finns en utredning och vid behov byggnadstillsynsmyndighetens beslut.

Uppförs på platsen för tillställningen tillfälliga konstruktioner?
(Exv. tält, scener, läktare, staket)
Om sådana uppförs skall om detta meddelas till byggnadstillsynsmyndigheten som granskar
konstruktionerna. Intyg över att konstruktionerna har godkänts bifogas.
Arrangemang som gäller tillfälliga konstruktioner ska beskrivas i räddningsplanen.

Förutsätter tillställningen trafikarrangemang?
(T.ex. avstängda gator, temporära trafikmärken, parkeringsarrangemang)
Om sådana krävs ska en trafikledningsplan lämna till polisen. Avstängning av vägar och gator ska
meddelas genom att lämna in väghållarens beslut om avstängning till polisen.

Utser arrangören trafikdirigerare?
Om så är fallet skall en ansökan om att trafikdirigerare skall utses lämnas till polisen. Ur ansökan skall
framgå personernas namn och personbeteckningar. Polisens beslut om att utse trafikdirigerare bifogas.

Förutsätter evenemanget, att en räddningsplan göras upp?
Räddningsplanen för en offentlig tillställning ska ges in till den lokala räddningsmyndigheten minst 14
dygn innan tillställningen börjar. Godkänd räddningsplan bifogas.
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Ja

Nej

Förutsätter tillställningen åtgärder för ordnande av akutvård?
Om detta förutsätts skall utredning föreläggas hälsovårdsmyndigheten (den läkare som ansvarar för
områdets akutvård). Intyg över godkännande av ordnandet av akutvård bifogas.

Ger tillställningen upphov till stora avfallsmängder av engångsnatur eller förutsätter
den särskilda renhållningsarrangemang?
Om detta förutsätts skall avfallshanteringsplanen föreläggas miljömyndigheten. Intyg över godkänd
avfallshanteringsplan bifogas.

Orsakar tillställningen tillfälligt buller utanför den plats där den ordnas?
Om så är fallet skall en anmälan göras till miljömyndigheten (30 dygn före tillställningen).
Miljömyndighetens beslut bifogas.

Säljs livsmedel vid tillställningen?
Om så är fallet skall om detta anmälas till hälsovårdsmyndigheten (14 dygn före tillställningen). Avskrift
av anmälan bifogas.

Serveras alkoholdrycker vid tillställningen?
Om så är fallet bifogas avskrift av serveringstillståndet. Utredning över serveringen samt ordnandet av
övervakningen av ordningen på serveringsområdet bifogas.

Förbjuder arrangören innehav av rusmedel vid tillställningen eller ställer arrangören
andra villkor för inträde?
Om de förbud som meddelas eller villkor som uppsätts av arrangören skall ges tillräckligt tydlig
information. För ämnen och föremål som fråntagits någon skall en övervakad förvaringsplats ordnas.
Uppgifter om uppsatta villkor bifogas.

Ställer arrangören en åldergräns som villkor för inträde?
Om så är fallet är den

år.

Har arrangören tillräcklig ansvarsförsäkring för tillställningen?
Polisen kan kräva att arrangören tecknar en tillräcklig ansvarsförsäkring. Om försäkring tecknas skall
beträffande detta en avskrift bifogas denna anmälan.
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Bilagor (anteckna bilagans ordningsnummer i rutan)
Karta över den plats där den offentliga tillställningen ordnas, tillställningens närområden och eventuella
verkningsområden
Samtycke av ägaren till den plats där den offentliga tillställningen ordnas eller utredning över att arrangören av
tillställningen har ägande- eller innehavsrätt till platsen i fråga och att i denna rätt ingår rätt att ordna offentliga
tillställningar
Förteckning över de personer som utses till ordningsvakter
Förteckning över de personer som föreslås som tillfälliga ordningsvakter
Förteckning över den offentliga tillställningens ordningsvakter i identifieringsnummerföljd
Förteckning över de ordningsvakter vid den offentliga tillställningen som föreslås bära gasspray i ordningsövervakningsuppgifter
Räddningsplan (till räddningsmyndigheten)
Förteckning över de hundar som används i uppgifter som ordningsvakt, deras identifikationsmärkning och de
godkända hundförarna
Förteckning över ansvarspersonerna för de olika ansvarsområdena vid den offentliga tillställningen
(företrädaren för arrangören av tillställningen, evenemangschefen, säkerhetschefen, cheferna för de olika
punkterna, ordningsvakternas förmän, den person som ansvarar för föremål som tagits i förvar, den person som
ansvarar för omhändertagna personer och de föremål dessa fråntagits osv.) jämte deras kontaktuppgifter under
den tidtillställningen varar.
Beslut om av polisen godkänd förvaringslokal för gripna personer
Utredning över eller beslut om samlingslokalen
Det eller de uppdragsavtal som gäller bevakningsuppgifter (sekretessbelagda) eller anmälan om att
innehavaren av den plats där den offentliga tillställningen ordnas oberoende av tillställningens arrangör ordnar
bevakning
Beslut om trafikarrangemang
Väghållarens beslut om avstängning av väg
Utredning om avspärrning av verkställighetsplats
Godkänd avfallshanteringsplan
Intyg över godkännande av tillfälliga konstruktioner
Intyg över godkännande av livsmedelsförsäljning
Trafikledningsplan
Intyg över ansvarsförsäkring
Intyg över godkännande av arrangemangen för akutvård
Beslut med anledning av bulleranmälan
Avskrift av serveringstillstånd eller utredning över ordnande av servering
Övriga utredningar eller kompletteringar som gäller anmälan

st.

Sakinnehållet i de nämnda bilagorna kan även inneslutas i säkerhets- och räddningsplanen
eller bifogas denna.
Bilagorna kan vid behov kompletteras efter att anmälan mottagits.
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