EVENEMANGSHANDBOK
tillstånd, ansvar och kontakter
Tips och råd när jag vill arrangera ett
evenemang i Oskarshamns kommun!

Alla förutsättningar för ett
lyckat evenemang!
Idag finns ett flertal skickliga arrangörer av både små och
stora evenemang i Oskarshamn och vår förhoppning är att
det ska bli fler. Med den vackra kuststaden och arenorna,
kommunikationer, kompetens, publik och ett läge mitt i länet
med cirka 200 000 invånare, finns här alla förutsättningar för
lyckade evenemang.
För att underlätta för dig som arrangör har Oskarshamns
kommun i samarbete med Attraktiva Oskarshamn samlat
praktisk information i den här evenemangshandboken.
Vägen till genomförandet av ett evenemang kan ibland
upplevas som lång och krånglig för en arrangör. Hur gör jag
för att ansöka om tillstånd? Vem är ansvarig och vart vänder
jag mig?
Med hjälp av den här handboken ska du förhoppningsvis
få svar på dina frågor. Här ska du på ett enkelt sätt hitta fram
till berörd tillståndsmyndighet och rätt kontaktperson. Handboken är levande, så hör gärna av dig om du har synpunkter
på något. Kontakta Servicecenter tfn: 0491-880 00.
Välkommen till Oskarshamn!

Att tänka på
Kontakta oss
Har du planer på att arrangera ett evenemang i Oskarshamn kontakta: Turistbyrån,
0491-770 72, info@oskarshamn.com för att få reda på vilka andra evenemang som
är på gång.
Vid större evenemang, vänligen kontakta Arena Oskarshamn, 0491-882 01.
Trafikingenjör, Tekniska kontoret, 0491-76 42 66, noor.attarbash@oskarshamn.se
för evenemang på allmän plats.
Nyttiga länkar
Oskarshamn kommun: www.oskarshamn.se
Attraktiva Oskarshamn: www.oskarshamn.com
Turistbyrån Oskarshamn: www.oskarshamn.com
Smålandsidrotten: www.smalandsidrotten.se
På smålandsidrottens hemsida kan du beställa hem en användbar bok som heter
”Idrott och turism i samverkan”. Boken innehåller en mängd nyttiga tips för arrangörer.
Nedan följer några punkter som kan vara bra att gå igenom vid planering av ett
evenemang.
•
•
•

Är det andra liknande evenemang på gång samtidigt. Undvik evenemangskrockar genom att gå in på www.oskarshamn.com och sök i turism Evenemang
Kopia på samtliga beviljade tillstånd ska skickas till lokaluthyraren
Glöm inte att ansöka om tillstånd i god tid!

arenor & evenemangsplatser
Arenor

Beskrivning

Kontaktperson

Arena Oskarshamn

www.oskarshamn.se/arena

0491-882 01

Forum

www.forumoskarshamn.com

info@forumoskarshamn.com
0491-158 00

Hotell Ett

www.hotellettoskarshamn.se

kontakt@hotellettoskarshamn.se
0491-78 14 00

Hotel Corallen

www.hotelcorallen.se

info@hotelcorallen.se
0491-76 81 81

Hotel Post

www.choice.se

cc.post@choice.se
0491-160 60

Havslätt loge

www.motionsgarden.se

lars-erik@oac-konsult.se
0491-834 18

Brädholmen

Allmän plats

Trafikingenjör
0491-76 42 66
noor.attarbash@oskarshamn.se

Kulturhuset

Arrangemang i Kulturhuset arrangeras tillsammans med bildningsförvaltningen.
Arrangemanget skall vara öppet för allmänheten.
Arrangemanget kan också vara ett samarrangemang mellan bildningsförvaltningen
och annan kommunal förvaltning.

Kulturkontoret
0491-88 040

www.parkenoskarshamn.se

info@parkenoskarshamn.se
0491-105 21

Parken

doderhultarmuseet@oskarshamn.se

tillstånd

Vilka tillstånd behövs?

Tillstånd

Vem beviljar

Kontaktperson

Blankett

Kommentar

Ansökan om tillstånd enligt
ordningslagen och lokala föreskrifter.

Polismyndigheten i Kalmar
län

Polisen i Kalmar
Tillståndshanläggare
010-562 33 88
tillstand.kalmar@polisen.se

Hämtas på polisens hemsida:
www.polisen.se/blanketter
Blanketten heter: ”Ansökan
tillstånd ordningslagen”
För konsert och musikevenemang
heter blanketten ”Ansökan tillstånd konsert/musikevenemang”

Ifylld blankett lämnas eller skickas
med posten till:
Polismyndigheten i Kalmar län
Box 923
391 29 Kalmar

Hämtas på:
www.oskarshamn.se
Blanketten heter:
”Ansökan om serveringstillstånd”

Serveringstillstånd krävs vid all
servering av alkoholdrycker.

Polistillstånd krävs vid användning
av offentlig plats för annat än vad
platsen är avsedd för och vid alla
offentliga tillställningar.

Serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker

Socialnämnden

Alkoholhandläggare
0491-76 48 11
hugo.persson@oskarshamn.se

Viktigt att ansökan lämnas in i god
tid. Ansökan ska innehålla tid, plats
samt en noggrann beskrivning
av evenemanget, då går handläggningen snabbare. Redogör för
servering, transporter m.m.

Sök tillstånd i god tid före evenemanget, helst fyra veckor innan då
ansökan ska ut på remiss till polis,
räddningstjänst, samhällsbyggnadsnämnden och skatteverket.
Ansökan ska innehålla en noggrann
beskrivning av evenemanget, då
går handläggningen snabbare.
För mer information och lokala
riktlinjer: www.oskarshamn.se

Tillstånd för livsmedelshantering

Livsmedelskontroll
Oskarshamns kommun

Miljö- och hälsoinspektör
0491-76 45 68
sofie.sandelius@oskarshamn.se
eller Servicecenter 0491-880 00

Hämtas på:
www.oskarshamn.se
Blanketten heter:
Anmälan om
registrering av
livsmedelsverksamh
et/Förändring av
befintlig livsmedelsverksamhet.

Mer information finns på:
www.oskarshamn.se och på
Livsmedelsverkets hemsida
www.slv.se

tillstånd

Vilka tillstånd behövs?

Tillstånd

Vem beviljar

Kontaktperson

Blankett

Kommentar

Fyrverkerier och pyrotekniska
effekter

Polismyndigheten i Kalmar län

Polisen i Kalmar
Tillståndshandläggare
010-562 33 88
tillstand.kalmar@polisen.se

Hämtas på polisens hemsida:
www.polisen.se/blanketter
Blanketten heter: “Ansökan
tillstånd ordningslagen”

Ifylld blankett lämnas eller skickas med
posten till:
Polismyndigheten i Kalmar län
Box 923
391 29 Kalmar
Viktigt att ansökan lämnas in i god tid.
Ansökan ska innehålla tid, plats samt en
beskrivning av fyrverkerierna.

Lotteri och bingospel inom
Oskarshamns kommun

Fritidskontoret
Oskarshamns kommun

Fritidskonsulent
0491-76 40 15
jonas.ström@oskarhamn.se

Blanketter finns att hämta på
fritidskontoret eller på
www.lotteriinsp.se

På lotteriinspektionens hemsida
www.lotteriinsp.se finns information om
de lagar och förordningar som styr lotteriförsäljning.

Tillfälliga spel typ ”Black Jack”

Lotteriinspektionen

0152-461 50

www.lotteriinsp.se

Undantag för minderåriga i
en förening att jobba efter
klockan 23.00

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Växjö
0470-74 80 00
vaxjo@av.se

Blanketter finns att hämta på
www.av.se/blanketter

Ifylld blankett skickas till:
Arbetsmiljöverket, distriktet i Växjö
Västra Esplanaden 9A
352 31 Växjö

Spela musik i samband med
evenemanget

Stim

08-783 88 00
stim@stim.se

Blanketter finns att hämta på
www.stim.se/OM-STIM/Blanketter

Ifylld blankett skickas till:
Stim
Box 273 27
102 54 Stockholm

Brandfarlig vara

Räddningstjänsten

raddning@
oskarshamn.
se

Blanketten heter Ansökan om
brandfarlig vara och Anmälan
förestående brandfarlig vara
finns att hämta på
www.oskarshamn.se

Ifylld blankett skickas till:
Räddningstjänsten
Formaregatan 6
572 26 Oskarshamn

ansvarsområde

Vem ansvarar för vad vid ett evenemang?

Ansvarsområde

Ansvarig

Kommentar

Kontaktuppgifter

Sjukvård

Arrangören

Det finns inget lagstöd som säger att det ålägger
en arrangör att planera eller bekosta sjukvårdsberedskap. Detta rekommenderas dock vid
större evenemang.

Vi rekommenderar Röda Korsets Första Hjälpen-grupp.
www.redcross-oskarshamn.nu/

Ljudnivå

Arrangören

Ljudnivån ska anpassas med hänsyn tagen till
kringboende.

Frågor besvaras av samhällsbyggnadskontoret och miljöoch hälsoinspektören.

Mobila toaletter

Arrangören

Arrangören ansvarar för att hyra in mobila
toaletter då evenemanget kräver detta.

Se Gula Sidorna.

Brandskydd

Arrangören

Arrangören ansvarar för besökares och
personalens säkerhet, även avseende brandoch utrymningssäkerhet.

Frågor besvaras av Räddningstjänsten, via Servicecenter
0491-88 000

Sophantering

Arrangören

Arrangören ansvarar för sophantering och för
inhyrning av sopkärl.

info@ksrr.se
020-40 43 00

övrigt

Vad kan mer vara bra att veta inför ett evenemang?

Övrigt

Hos vem

Kontaktperson

Kommentar

Omledning av trafik eller dirigering samt vägvisning

Tekniska kontoret
Oskarshamns kommun

Trafikingenjör
0491-76 42 66
noor.attarbash@oskarshamn.se

Kollektivtrafik

Kalmar länstrafik (KLT)

0491-76 12 00

Kontakta KLT vid behov av förtätning och utökning av
kollektiva kommunikationer vid större evenemang.
www.klt.se

El

Oskarshamn Energi

Thomas Karlsson
0491-88 116
Håkan Lannerby
0491-88 119
info@oskarshamnenergi.se

Kontaktas i god tid vid behov av el till evenemanget

Evenemangsscen

Musikkompaniet i Oskarshamn AB

Johan Swärd
070-517 43 41
sward@swipnet.se

Lokala och ideella arrangörer av evenemang kan till ett förmånligt pris hyra mindre, flexibel och flyttbar scen för lokala
arrangemang. För mer information www.oskarhamn.se

Ljud och ljus

Finns ett antal olika aktörer I
närområdet

www.oskarshamn.se
www.oskarshamn.com

