
 

Bra att tänka på 

GÄLLANDE HOS VEM KONTAKT BLANKETT KOMMENTAR 

Musiktillstånd STIM  Blanketten hittar du på 

www.stim.se. 

 

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 information finns på www.stim.se. 

Tillfälliga spel typ  

”Black Jack” 

Lotteriinspektionen 0152-46 150 www.lotteriinsp.se 

 

 

Vakter, säkerhets- och 

ordningsvakter 

Polismyndigheten i 

Västerbottens län 

Umeå 

närpolisområde  

090-114 14 

 Vid vissa evenemang krävs speciellt 

ordningsvaktsförordnande som utfärdas av polisen. 

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

fordon (bilar, motorcyklar, cyklar, rullskidor, inlines 

m.m.) på väg måste ansöka om tillstånd hos 

Länsstyrelsen. Ansökan skall göras i god tid och 

minst två månader före tävlingen/uppvisningen. 

Berörs flera län skall ansökan göras minst tre 

månader före första tävlingsdagen. Mer information 

finns på länsstyrelsens webbplats 

www.lansstyrelsen.se/vasterbotten.  

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

nöjesevenemang i Umeå, på uppdrag av flera olika 

arrangörer. 

 

 

 

http://www.stim.se/
http://www.stim.se/
http://www.lotteriinsp.se/
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten


 

Ansvarsområde  
 

ANSVARSOMRÅDE ANSVARIG KOMMENTAR KONTAKTUPPGIFTER 

Avfall/återvinning Arrangören Arrangören ansvarar för sophantering och för inhyrning av 

sopkärl. 

 

Frågor besvaras av Umeva, Umeå vatten och 

avfall, 090-16 19 00. 

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

arrangörshåll. Det är lämpligt att upprätta en telefonlista 

där ansvarig person kring evenemanget uppges. 

 

Brandskydd Arrangören Arrangören ansvarar för besökares och personalens 

säkerhet, även avseende brand- och utrymnings- 

säkerhet. 

 

Frågor besvaras av Räddningstjänsten i Umeå 

kommun, 090-16 22 00. 

Ljudnivå Arrangören Ljudnivån ska anpassas med hänsyn tagen till kringboende. 

 

Frågor besvaras av Umeå kommun, miljö- och 

hälsoskydd, 090-16 16 97. 

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

evenemanget kräver detta. Fritidsservice hyr, förutom 

mobila toaletter, ut annat material. Mer information finns 

på www.umea.se/materialuthyrning. 

 

Frågor besvaras av Umeå kommun, 

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, du hittar den på www.umeakretsarna.se. 

 

 

 

http://www.umea.se/materialuthyrning
http://www.umeakretsarna.se/verksamheter/forsta-hjalpen/
http://www.umeakretsarna.se/verksamheter/forsta-hjalpen/


 

Övrigt 

ÖVRIGT HOS VEM KONTAKT KOMMENTAR 

Arrangemangsstöd Umeå kommun  

 

090-16 10 00 (växel) 

090-16 16 20 

Det finns möjlighet att söka ekonomiskt stöd för arrangemang. 

Blanketterna hittar du på www.umea.se/blanketter, 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 kommun 090-16 00 00 Ange elbehov (ampere) i din ansökan. Ansvarig myndighet hänvisar 

vidare om elbehovet inte går att uppfylla på platsen. 

Flaggor  Umeå kommun  

Kommunikationsenheten 

090-16 12 91 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  

 

090-16 18 55 I Umeå kommuns anläggningsregister bokar du lokaler som idrottshallar, 

fotbollsplaner, och isytor. Men också skolsalar för övernattning. Service- och 

bokningsguiden hittar du på http://anlaggningsregister.umea.se/. 

Marknadsföring   Marknadsför ditt arrangemang i kommunens evenemangskalender. Du 

hittar den på www.umea.se och www.umea.se/kommun.  

Tips på hur du med små medel kan marknadsföra ditt arrangemang finns 

på www.umea.se/enkelmarknadsforing. 

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 information finns på www.umea.se/tillganglighet.  

Volontärer Volontärbyrån www.volontarbyran.org  Volontärbyrån förmedlar volontärer i hela Sverige. 

Återställningskostnader Umeå kommun 

Gator och parker 

www.umea.se/gravningstillstand 

 

Väghållaren, Umeå kommun, ersätts för sina kostnader och för de ökade 

underhållskostnader för beläggningar och vägkropp som grävningar 

medför. 

http://www.umea.se/blanketter
http://anlaggningsregister.umea.se/
http://www.umea.se/
http://www.umea.se/kommun
http://www.umea.se/enkelmarknadsforing
http://www.umea.se/tillganglighet
http://www.volontarbyran.org/
http://www.umea.se/gravningstillstand

