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Firande av sportsliga prestationer
Sverige är en idrottande nation och sportsliga prestationer är något som frekvent firas genom att
medaljörer får ta emot folkets jubel på landets gator och torg. När ett firande organiseras för
allmänheten av ett förbund eller annan organisatör utgör det en offentlig tillställning enligt 2 kap.
ordningslagen (1993:1617). För att få genomföra tillställningen ska en ansökan eller anmälan om
detta lämnas in till Polismyndigheten för prövning. Polismyndigheten har att pröva tillställningen
utifrån dess påverkan på allmän ordning och säkerhet samt trafik.

Ansökan eller anmälan enligt ordningslagen (1993:1617)
Vid anordnande av en offentlig tillställning på offentlig plats ska anordnaren ansöka om tillstånd
för detta hos Polismyndigheten. Om tillställningen ska anordnas på annan plats ska anordnaren
anmäla tillställningen till Polismyndigheten.
En ansökan/anmälan om en offentlig tillställning ska innehålla uppgifter om anordnaren, tiden för
tillställningen, dennes art och huvudsakliga utformning samt de åtgärder i fråga om ordning och
säkerhet som anordnaren avser att vidta. Bl.a. bör det alltid framgå hur många funktionärer och
av Polismyndigheten förordnade ordningsvakter som ska tjänstgöra vid tillställningen. Till
ansökan bör även en etableringsskiss bifogas.
Om offentlig plats ska användas i samband med tillställningen för att exempelvis ställa upp en
scen, staket eller tält krävs polistillstånd även för detta.
Det krävs även särskilt polistillstånd för användande av pyroteknik i samband med den offentliga
tillställningen.
Sökanden kan vara såväl fysisk som juridisk person. Om sökanden är en juridisk person måste
det klart framgå vilken fysisk person som är tänkt att vara ansvarig för genomförandet. Den
fysiska personen ikläder sig då ett straffrättsligt ansvar för den offentliga tillställningen.
Vid en ansökan om tillstånd för anordnande av offentlig tillställning eller användande av offentlig
plats ska en ansökningsavgift betalas till Polismyndigheten. När ansökan kommit in till
Polismyndigheten kommer en betalavi skickas till anordnaren. Ansökan kan behandlas först när
avgiften är betald. Anmälan är avgiftsfri.
En ansökan ska göras skriftligen och i god tid före genomförande. Om möjligt ska ansökan ha
kommit in senast en vecka före tillställningen. Även en anmälan bör göras skriftligen. Om möjligt
ska anmälan ha kommit in senast fem dagar före tillställningen. Avser ansökan eller anmälan en
mer omfattande tillställning behöver Polismyndigheten längre tid på sig för att hinna handlägga
ärendet. En sen ansökan eller anmälan kan innebära att den tilltänkta platsen redan är upptagen
av någon annan sökandes aktivitet. Om Polismyndigheten inte ges tillräcklig tid för att handlägga
ansökan/anmälan utifrån dess komplexitet kan den avvisas.

Anordnarens ansvar
Det är anordnaren av en offentlig tillställning som ansvarar för att det råder god ordning vid
tillställningen. Anordnares ansvar gäller – före, under och efter – i anslutning till arrangemanget.
Polismyndigheten får meddela de villkor som behövs för att anordnaren ska kunna upprätthålla
ordning och säkerhet vid tillställningen.
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Som huvudregel ska polisiär närvaro inte behövas vid en offentlig tillställning. Inom det område
som omfattas av anordnarens ansvar ska polisen endast svara för kvalificerade polisiära
uppgifter, dvs. främst förhindra brott, ingripa när brott förövats och övervaka trafiken.

Några korta råd till anordnare
-

Ansök om tillstånd eller lämna in anmälan i god tid före planerat genomförande av en
offentlig tillställning. Om tillställningen inte blir av kan ansökan/anmälan återkallas.
Se till att ansökan/anmälan är komplett. Om det är någon osäkerhet om vad ansökan
ska innehålla ta då gärna kontakt med Polismyndigheten redan innan den skickas in.
Se till att ansökan innehåller bra kontaktuppgifter till ansvarig anordnare så att
Polismyndigheten kan nå er för eventuella frågeställningar kring genomförandet.
Betala ansökningsavgift så snart ni mottagit er avi, handläggningen kan inte påbörjas
innan den är betald.
Meddela omgående till Polismyndigheten om det uppkommer några förändringar
avseende den offentliga tillställningen.

Kontaktuppgifter till Polismyndigheten
Telefon:
114 14
E-post:
Region Bergslagen registrator.bergslagen@polisen.se
Region Mitt registrator.mitt@polisen.se
Region Nord registrator.nord@polisen.se
Region Stockholm registrator.stockholm@polisen.se
Region Syd registrator.syd@polisen.se
Region Väst registrator.vast@polisen.se
Region Öst registrator.ost@polisen.se

Faktaansvarig:

