
 

                                                                                Tillstånd  
TILLSTÅND VEM BEVILJAR KONTAKT BLANKETT KOMMENTAR 

Anstånd om tillstånd 

jämlikt ordningslagen 

lokala föreskrifter. 

Polistillstånd krävs vid 

användning av offentlig 

plats för annat än vad 

platsen är avsedd för. 

Polismyndigheten i 

Västerbottens län. 

Umeå närpolisområde  

090-114 14 

Hämtas på polisens 

hemsida: 

www.polisen.se/blanketter 

Blanketten heter Ansökan 

tillstånd ordningslagen. 

 

Ifylld blankett lämnas eller skickas med posten till: 

 

Polismyndigheten i Västerbottenslän 

Box 463 

901 09 Umeå 

 

Lotteri och bingospel 

inom Umeå kommun 

Umeå Kommun 

Fritidsnämnden 

Umeå Fritid  

090-16 16 56 

Blanketten hittar du här 
den heter Registrering för 

lotteri. 

På lotteriinspektionens hemsida www.lotteriinsp.se finns 

info om de lagar och förordningar som styr 

lotteriförsäljning. 

Musiktillstånd STIM  Blanketten hittar du här För ett offentligt framförande där allmänheten kan höra 

musiken krävs en musiklicens från STIM. 

Polismyndigheten är ålagd att yttra sig till STIM. Det är 

dock arrangörens ansvar att ansöka om tillståndet. Mer 

info finns här. 

Serveringstillstånd för 

alkoholhaltiga drycker 

Umeå Kommun  

Socialnämnden 

 

Tillståndsenheten 

090-16 19 59 

Hämtas här 

Blanketten heter Ansökan 

om serveringstillstånd. 

Serveringstillstånd krävs vid all servering av 

alkoholdrycker. 

 

Sök tillstånd i god tid före evenemanget, helst fyra 

veckor innan då ansökan ska ut på remiss till polis, 

räddningstjänst och miljökontoret. 

Tillstånd för 

utomhusarrangemang 

utöver polistillstånd 

Umeå Kommun 

Verksamhetsområde  

Gator & parker 

 

Handläggare 

090-16 15 34 

090-16 13 66 

 

 Festivaler, torghandel, teater och andra arrangemang 

kräver tillstånd för tillfälliga utomhusarrangemang och 

uteserveringar. Mer info, tips och råd på 

www.umea.se/hyramark 

Tillstånd för 

livsmedelshantering 

Umeå Kommun 

Miljönämnden 

 

Miljökontoret 

090- 16 16 97 

Hämtas här 
Blanketten heter Anmälan  

om registrering av tillfällig 

livsmedelsverksamhet. 

Mer information finns här 

 

 

http://www.polisen.se/blanketter
https://secure.app.umea.se/DataCollectorFormBank/Default.aspx
http://www.lotteriinsp.se/
http://www.stim.se/sv/OM-STIM/Blanketter/Musikrapporter/
http://www.stim.se/sv/MUSIKSKAPARE/Livespelningar/Allt-om-musikrapportering/
https://secure.app.umea.se/DataCollectorFormBank/Default.aspx
http://www.umea.se/hyramark
https://secure.app.umea.se/datacollectorformbank/Default.aspx?OrganizationID=1
https://secure.app.umea.se/datacollectorformbank/Default.aspx?OrganizationID=1


 

                                                                                   Tillstånd  
TILLSTÅND VEM BEVILJAR KONTAKT BLANKETT KOMMENTAR 

Tillfälliga spel typ  

”Black Jack” 

Lotteriinspektionen 0152-46 150 www.lotteriinsp.se 

 

 

Tillfällig 

gasolhantering 

Räddningstjänsten 090-16 22 00 Blanketten hittar du här 
den heter Anmälan om 

tillfällig hantering av 

brandfarlig vara. 

Anmälan om tillfällig hantering av gasol görs till 

Räddningstjänsten. Vid anmälan om tillfällig hantering av 

brandfarlig vara skall även "Anmälan om föreståndare 

och ställföreträdande föreståndare" skickas in. 

Tillfälliga byggnader 

och ställningar samt 

tillfällig camping 

Umeå Kommun  

Verksamhetsområde 

Bygglov 

 

090-16 13 61 Blanketten hittar du här  

den heter Ansökan bygglov, 

bygganmälan 

För tillfälliga byggnader såsom scener och läktare krävs 

bygganmälan. Handläggningstiden för ett bygglovsärende 

ligger generellt på fem veckor. Tiden kan dock vara längre 

beroende på om t.ex. remisser skall skickas, sakägare skall 

höras eller kompletterande handlingar/ritningar måste 

begäras från sökande. Det är därför viktigt att bygglov 

söks i god tid innan det skall uppföras och tas i bruk. 

 

Trafikanordningsplan 

(TA-plan) 

Umeå kommun 

Gator och parker 

090-16 13 86 

090-16 23 92 

Blanketten hittar du här 

den heter Trafikanordnings-

plan vid vägarbete 

Vissa arrangemang kräver tillfälliga gatuavstängningar, 

upphävande av parkeringsplatser, omledning av trafik osv. 

Kostnader för skyltsättning och trafikregleringar debiteras 

sökande. 

Tävling på väg Länsstyrelsen 090-10 71 34  Den som ska anordna tävling eller uppvisning med 

fordon (bilar, motorcyklar, cyklar, rullskidor, inlines m.m.) 

på väg måste ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen. 

Ansökan ska göras i god tid och minst två månader före 

tävlingen/uppvisningen. Berörs flera län ska ansökan 

göras minst tre månader före första dagen. Mer info här. 

Vakter, säkerhets- och 

ordningsvakter 

Polismyndigheten i 

Västerbottens län 

Umeå närpolisområde  

090-114 14 

 Vid vissa evenemang krävs speciellt 

ordningsvaktsförordnande som utfärdas av polisen. 

http://www.lotteriinsp.se/
https://secure.app.umea.se/DataCollectorFormBank/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolderForms$GridViewForms$ctl07$LinkFormName','')
https://secure.app.umea.se/datacollectorrenderer/RendererWebForm.aspx?DigitalFormID=2427&RenderingType=
http://www.ac.lst.se/trafik/tavlingpavag


 

                                                                    Ansvarsområde  
ANSVARSOMRÅDE ANSVARIG KOMMENTAR KONTAKTUPPGIFTER 

Avfall/återvinning Arrangören Arrangören ansvarar för sophantering och för inhyrning 

av sopkärl. 

 

Frågor besvaras av Umeva 

090-16 19 00 

Ansvarig/Kontaktperson Arrangören Det skall alltid finnas en ansvarig kontaktperson från 

arrangörshåll. Det är lämpligt att upprätta en telefonlista 

där ansvarig person från såväl berör myndighet som 

ansvarig person kring evenemanget uppges. 

 

Brandskydd Arrangören Arrangören ansvarar för besökares och personalens 

säkerhet, även avseende brand- och utrymnings- 

säkerhet. 

 

Frågor besvaras av Räddningstjänsten 

090-16 22 00 

Ljudnivå Arrangören Ljudnivån ska anpassas med hänsyn tagen till 

kringboende. 

 

Frågor besvaras av Miljökontoret  

090-16 16 97 

Mobila toaletter Arrangören Arrangören ansvarar för att hyra in mobila toaletter då 

evenemanget kräver detta. 

Fritidsservice hyr ut  förutom mobila toaletter annat 

material. Mer info här 

 

Frågor besvaras av Umeå Fritid, fritidsservice 

090- 16 54 10 

Sjukvård Arrangören Det finns inget lagstöd som säger att det åligger en 

arrangör att planera eller bekosta sjukvårdsberedskap. 

Detta rekommenderas dock vid större arrangemang. 

 

Vi rekommenderar Röda Korsets Första 

Hjälpen grupp 

 

 

 

http://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/idrottmotionochfriluftsliv/idrottsanlaggningarochhallar/materialuthyrning/uthyrningsobjekt.4.3384cf81262f93384480007205.html
http://www.umeakretsarna.se/verksamheter/forsta-hjalpen/
http://www.umeakretsarna.se/verksamheter/forsta-hjalpen/


 

                                                                                       Övrigt 
ÖVRIGT HOS VEM KONTAKT KOMMENTAR 

Arrangemangsstöd Umeå Kommun  

Umeå Fritid 

Umeå Kultur 

 

090-16 10 00 (vxl) 

090-16 34 88 

Det finns möjlighet att söka ekonomiskt stöd för arrangemang. Se 

riktlinjer här Blanketter som används finner du här de heter 

Idrottsevenemang respektive Kulturarrangemang. 

Biljetter Biljettcentrum 090-13 31 80 Biljettcentrum säljer biljetter till de flesta kultur- och nöjesevenemang i 

Umeå, på uppdrag av flera olika arrangörer. 

El Umeå Energi 090-16 00 20 Du kanske behöver el när du ska arrangera. Frågor besvaras av Umeå 

Energi 

Flaggor  Umeå Kommun  

Informationsenheten 

090-16 12 48 Det finns viss möjlighet att flagga på Tegsbron samt Kyrkbron. 

Kollektivtrafik Nobina 090-70 28 50 Kontakta Nobina vid behov av förtätning av kollektiva 

kommunikationer vid större evenemang. 

Lokaler Umeå Kommun  

Umeå Fritid 

 

090-16 18 55 Hos Umeå Fritid bokar du lokaler såsom idrottshallar, arenor, 

fotbollsplaner, tennisbanor och isytor. Men också skolsalar för 

övernattning. Umeå kommuns anläggningsregister hittar du här. 

Marknadsföring Umeå Kommun  

Informationsenheten 

090-16 12 46 Ni kan få hjälp att marknadsföra evenemanget i kommunens 

Tillfällig parkering Umeå Parkerings AB (UPAB) 090-16 15 50 Parkeringstillstånd söker du hos UPAB. Parkeringstillstånd för 

handikappade söker du hos Samhällsbyggnadskontoret, Gator och 

Parker 

Tillgänglighet Umeå Kommun  

Bostadsanpassning 

090-16 23 16  Att beskriva hur pass väl en verksamhet, arrangemang eller lokal 

fungerar för människor med funktionsnedsättning stärker 

arrangemanget. Känner du dig osäker i hur du beskriver arrangemanget 

ta gärna kontakt för hjälp och rådgivning Mer info finns. här  

Volontärer Volontärbyrån 

Umeå volontärcenter 

www.volontarbyran.org 

http://www.umeavolontar.se/ 

 

Volontärbyrån förmedlar volontärer i hela Sverige och Umeå 

volontärcenter kan hjälpa till lokalt. 

http://www.umea.se/download/18.2a36e013128513444da80005093/Bidragsregler_20100505.pdf
https://secure.app.umea.se/DataCollectorFormBank/Default.aspx
http://anlaggningsregister.umea.se/
http://www.umea.se/umeakommun/trafikochinfrastruktur/trafikochgator/parkering/parkeringstillstandforrorelsehindrad.4.bbd1b101a585d7048000173650.html
http://www.umea.se/umeakommun/trafikochinfrastruktur/trafikochgator/parkering/parkeringstillstandforrorelsehindrad.4.bbd1b101a585d7048000173650.html
http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/tillganglighetmangfaldochjamstalldhet/tillganglighet.4.118a77010256f6c90180005450.html
http://www.volontarbyran.org/
http://www.umeavolontar.se/


 

                                                              Egna anteckningar 
ÖVRIGT HOS VEM KONTAKTPERSON KOMMENTAR 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 


