
       

   ARRANGÖRSGUIDE     

Tillstånd – Ansvar - Kontakter      

     

En guide med praktisk information för dig som ska arrangera 
ett evenemang i Mörbylånga kommun!      

 
 

Tillstånd     
     

Vem beviljar     
     

Kontaktuppgifter     
     

Blankett     
     

Kommentar     
     

Tillstånd enligt lokala 
ordningsföreskrifter.     

     
Polistillståndet krävs vid 

användning av offentlig plats 

för annat än vad den är 

avsedd för.     

Polismyndigheten i Kalmar län   Tfn: 114 14    
     
Ange att det gäller ett 

tillståndsärende.   

För de lokala 

ordningsföreskrifterna, 

se kommunens hemsida. 

www.morbylanga.se 

Hämtas på polisens hemsida: 
https://polisen.se/tjanstertillstand/blanketter/    
Blanketter heter: ”Ansökan om tillstånd enligt 

ordningslagen…”     

Ifylld blankett lämnas eller 
skickas till:   
Polismyndigheten Kalmar län,     
Box 923, 391 29 Kalmar     
  
Diskutera gärna 
säkerhetsplanen med Ölands 
Räddningstjänst   
Tfn: 0485-470 00.     
Viktigt att anmälan lämnas in i 

god tid. Ansökan skall innehålla 

tid, plats samt en noggrann 

beskrivning av evenemanget, då 

går handläggningen snabbare. 

Redogör för servering, 

transporter m.m.     

Aula     Mörbylånga kommun     
     

     

Tfn: 0485-470 00 

kommun@morbylanga.se      
Bokning av skolans lokaler bör göras i god tid 
för att säkerställa att de är lediga.     
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Tillstånd     
     

Vem beviljar     
     

Kontaktuppgifter     
     

Blankett     
     

Kommentar     
     

Brandskydd     Arrangören     Frågor besvaras av Ölands     
Räddningstjänst     
Tfn: 0485-470 00     

Arrangören ansvarar för besökares och 

personalens säkerhet, även avseende brand- 

utrymningssäkerhet.   

   

El-anslutning, tillfällig     EON genom godkänt  

el-företag på den aktuella orten     
          För att vara säker på att hinna 

få fram el till ert evenemang 

var ute i god tid med ansökan. 

Kontakta ett lokalt el-företag     

Eldning     
     

     

     

Ölands Räddningstjänst    Ölands Räddningstjänst   
Tfn: 0485-470 00  
För besked om eventuellt 

eldningsförbud besök:  
www.raddningstjanstenoland.se/    

Större eldningar skall alltid anmälas till 
räddningstjänsten.   
Vid valborgsmässoeldar och liknande skall 

släckredskap finnas tillgängliga och en 

ansvarig person utses. Anmälan skall göras 

i god tid så att Räddningstjänsten får en 

möjlighet att besiktiga platsen.     

     
    

Fyrverkerier och 

pyrotekniska effekter     
Polismyndigheten i Kalmar län    Tfn: 114 14     

Ange att det gäller tillståndsärende     
Hämtas på polisens hemsida:    
https://polisen.se/tjanstertillstand/blanketter/ 
Blanketter heter: ”Ansökan om tillstånd 

enligt ordningslagen…”    

Ifylld blankett lämnas eller 
skickas med posten till: 
Polismyndigheten Kalmar län, 
Box 923, 391 29 Kalmar.  
Viktigt att anmälan lämnas in i 
god tid. Ansökan ska innehålla 
tid, plats samt en beskrivning 
av fyrverkerierna.  
 
Frågor besvaras av Ölands 
Räddningstjänst      
Tfn: 0485-470 00     

   

   

http://www.polisen.se/blanketter


       

Tillstånd     
     

Vem beviljar     
     

Kontaktuppgifter     
     

Blankett     
     

Kommentar     
     

Infartsskyltar vid vägar     Mörbylånga kommun     
     

     
   

Vägverket     

Samhällsbyggnadsverksamheten     
Tfn: 0485-470 00   
kommun@morbylanga.se      

    
https://www.trafikverket.se/resaochtrafik/vag/ 

Samhällsbyggnadsverksamheten 
samråder med berörda 
myndigheter om trafikfrågor vid 
evenemang.     

      

   
   

 
Kollektivtrafik      Kalmar Länstrafik, KLT      www.klt.se  Kontakta KLT vid behov av 

förtätning och utökning av 

kollektiva kommunikationer och 

vid större evenemang. www.klt.se   

    

   

Ljudnivå     Arrangören     Frågor besvaras av     
Samhällsbyggnadskontoret     
Tfn: 0485-470 00   

Ljudnivån ska anpassas med 

hänsyn tagen till kringboende.   
    

Lotteri inom Mörbylånga 
Kommun     

Mörbylånga kommun     
     

     

Föreningsservice    
Tfn: 0485-470 00   
kommun@morbylanga.se      

www.morbylanga.se   På Spelinspektionens hemsida 

http://www.spelinspektionen.se/ 

finns information om de lagar och 

förordningar som styr 

lotteriförsäljning     

Mobila toaletter     Arrangören     Se t.ex. gula sidorna i telefonkatalogen     Arrangören ansvarar för att hyra 

in mobila toaletter då 

evenemanget kräver detta.     

     

Omdirigering av trafik samt 

vägvisning  
Mörbylånga kommun   Samhällsbyggnadsverksamheten     

Tfn: 0485-470 00  

kommun@morbylanga.se   

Tekniska förvaltningen samråder 

med berörda myndigheter om 

trafikfrågor vid evenemang.  

  

Samlingslokaler, 

föreningsägda      
Bokas hos respektive 

lokalägare     
Hänvisning till Mörbylånga kommuns 

hemsida och dess föreningsregister 

www.morbylanga.se/foreningsregister/ 

Var uppmärksam på hur många 

personer som får vistas i lokalen 

samtidigt enligt beslut från 

Ölands Räddningstjänst.  
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Tillstånd     
     

Vem beviljar     
     

Kontaktuppgifter     
     

Blankett     
     

Kommentar     
     

Serveringstillstånd för 

alkoholdrycker     
Mörbylånga kommun     
     

     

Samhällsbyggnadsverksamheten     
Tfn: 0485-470 00     
kommun@morbylanga.se      

Hämtas på:     
https://minasidor.morbylanga.se/  
    

     

Serveringstillstånd krävs vid all 

servering av alkoholdrycker.   
Sök tillstånd i god tid.  För mer 

information.   

www.morbylanga.se   
Sjukvård     Arrangören     Informera gärna ambulanspersonal om 

arrangemanget, samt lokalavdelningen 

av Röda Korset     

Det finns inget stöd i lagen som 
säger att det åligger en arrangör 
att planera eller bekosta 
sjukvårdsberedskap. Detta 
rekommenderas dock vid större 
evenemang.     
Säkerhetsplanen diskuteras med 

Landstinget tfn: 0480-840 00  

     

Sophantering     Arrangören     Kalmarsundsregionens renhållare   
KSRR     
Tfn: 020-40 43 00     
www.ksrr.se 

Arrangören ansvarar för 

sophanteringen och för inhyrning 

av sopkärl.     

     

Sporthallar och kommunala 

samlingssalar     
Mörbylånga kommun     
     

Föreningsservice   
Tfn: 0485-470 00  
kommun@morbylanga.se      

Bokning av kommunens 

anläggningar bör göras i mycket 

god tid för att de säkert ska vara 

lediga.     

     

Städ/lokalvård     Mörbylånga kommun     
     

     

Städledare   

Tfn: 0485-470 00 

kommun@morbylanga.se       

Städning av förhyrda lokaler sker 

efter överenskommelse med 

uthyraren.      

     

Säkerhet och vakter     
     

Arrangören     Se t.ex. gula sidorna i 

telefonkatalogen     
Anlita auktoriserat    
bevakningsföretag. Vilken nivå 

man ska ligga på ska diskuteras 

med Polismyndigheten.     
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Tillstånd     
     

Vem beviljar     
     

Kontaktuppgifter     
     

Blankett     
     

Kommentar     
     

Tillfällig gasolhantering     Ölands Räddningstjänsten     Ölands Räddningstjänst 

Tfn: 0485-470 00     
www.raddningstjanstenoland.se/    Anmälan om tillfällig hantering 

av gasol görs till Ölands 

Räddningstjänst. Anmälan 

omfattar också den som är 

ansvarig/ ”föreståndare” på 

förbrukningsstället. Denne skall 

ha rätt kompetens och skall bifoga 

kursintyg (motsvarande) som 

styrker detta.     

Tillfälliga boenden      Arrangören     Ölands Turistbyrå AB    

Tfn: 0485-890 00  

www.olandsturist.se 

     

     

Kontakta och ev. boka upp 
lämpliga boendealternativ.    
Sker boende i gymnastik- och 
sport-hallar är det mycket viktigt 
att följa uppsatta säkerhetsregler.    
Kontakta gärna Ölands     
Räddningstjänst för en diskussion. 

Tfn: 0485-470 00     

     

Tillstånd för 

livsmedelshantering     
Mörbylånga kommun     
     

     

Samhällsbyggnadsverksamheten  

Tfn: 0485-470 00 

kommun@morbylanga.se      

Hämtas på:     
https://minasidor.morbylanga.se/ 

anmälan om registrering av 

livsmedelsverksamhet     

Mer information finns på 

Livsmedelsverkets hemsida 

www.slv.se  

Tillstånd för terrängkörning 

eller tävlingar på väg     
Länsstyrelsen beslutar, i vissa fall 

efter samråd med polisen, om 

tillstånd behövs i samband med 

motorsport- evenemang.     

Länsstyrelsen     
     

Svenska bilsportförbundet har 

lämpliga ansökningsblanketter för 

tävlingar med motorfordon 

www.sbf.se 

Tänk på att kontakta markägaren.    

Tillstånd för tillfälliga 

skyltar     
Mörbylånga kommun   
Vägverket     

Tfn: 0485-470 00 

kommun@morbylanga.se      
Särskild skrivelse till Mörbylånga 
kommun      
kommunen@morbylanga.se      

I vissa fall behövs tillstånd för att 
sätta upp affischer, banderoller 
och skyltar.     
Bygglov kan även krävas.     
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Tillstånd     
     

Vem beviljar     
     

Kontaktuppgifter     
     

Blankett     
     

Kommentar     
     

Tillstånd försäljning     
Torghandel     
     

Mörbylånga kommun     
Samhällsbyggnadsverksamheten     

Tfn: 0485-470 00 

kommun@morbylanga.se      
Särskild skrivelse till      
Mörbylånga kommun 
kommun@morbylanga.se      

     

För områden som kommunen har 

upplåtit till torghandel gäller också 

kommunens föreskrifter om 

torghandel.     
Se kommunens lokala 

ordningsföreskrifter 

www.morbylanga.se 

Upplåtelse av offentlig plats, 

gatu- och parkmark     
Mörbylånga kommun     
     

     

Arbetschefen  

Tfn: 0485-470 00 

kommun@morbylanga.se      

Formell skrivelse i god tid innan     
arrangemanget     
     

Tillstånd behövs för alla 

aktiviteter som utövas på offentlig 

plats.     

     

Viktiga telefonnummer:     
SOS 112     
Polisen 114 14     
Journummer (vissa kommunala fastigheter) 0485-473 90     
Sjukvårdsupplysning 1177 

Mörbylånga kommun Servicecenter 0485-470 00 

     

     

     

     

_________________________________________________________________________________________     
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