
MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A 
Titel 

Riktlinjer för arrangemang i Melleruds kommun 
 

Fastställd av KS                             § 173 Den 4 december 2002 Sida 

Ersätter Utbytt den Sign 1:2 

 

 

 

 

Följande riktlinjer för arrangemang i Melleruds kommun har arbetats fram i samarbete 

med Polisen. 

 

Generellt gäller följande 

 

 Vid offentliga arrangemang ska arrangören söka tillstånd alternativt bevis om anmälan 

hos polisen för den aktuella tillställningen. Övriga punkter ligger till grund för polisens 

tillståndsgivande. 

 

 Vid offentliga arrangemang ska särskilt förordnade ordningsvakter anlitas. Kravet på 

antal ordningsvakter fastställs av polisen. 

 

 Vid arrangemang där alkoholservering förekommer ska arrangören söka särskilt 

serveringstillstånd hos kommunens socialtjänst. Tillstånd ges enligt fastställda 

riktlinjer för serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker. 

 

 Vid arrangemang där arrangören avser att servera livsmedel ska arrangören söka  

särskilt tillstånd vid kommunens bygg- och miljökontor. Tillstånd ges enligt 

livsmedelslagstiftningen. 

 

 Vid servering av alkohol och/eller livsmedel krävs erforderligt antal toaletter. 

 

 Vid musikarrangemang, uppträdanden och dylikt är arrangörerna enligt Miljöbalken 

ansvarig för att ljudnivån inte medför hörselskador. Vid sådana arrangemang ska 

Socialstyrelsens rekommendationer att den ekvivalenta ljudnivån, dvs. medelvärdet 

under en viss period. Inte ska överskriva 100 dB(A) följas. Maxvärdet ska inte 

överskrida 115 dB(A), eftersom risken för akuta hörselskador är stor vid högre nivåer. 

Enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter för serveringspersonal m.fl. ska anställda 

inte utsättas för ekvivalenta ljudnivåer över 85 dB(A) under åtta timmar. Vid 

arrangemang som även vänder sig till barn och ungdomar; se nedan. 

 

 Vid arrangemang som tar offentlig egendom i anspråk ska arrangören söka tillstånd 

både hos polisen och kommunens tekniska verksamhet. 

 

 Vid arrangemang som tar offentlig egendom i anspråk ska arrangören alltid ansvara 

för att återställa egendomen i det skick den var då den togs i anspråk för det aktuella 

arrangemanget om inte annat anges av kommunens tekniska verksamhet. 

 

 Polisen och kommunens tekniska verksamhet samråder alltid vid tillståndsgivning. 

Polisen i samarbete med kommunen kan begära samråd med arrangören och andra 

berörda intressenter vid tillståndgivning. 
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Särskilda riktlinjer när det gäller unga 

 

 Arrangemang för barn och unga upp till 16 år ska avslutas senast kl. 24 vid det 

aktuella datumet för arrangemanget. Arrangemang för barn och unga upp till 13 år 

ska avslutas senast kl. 23.00 vid det aktuella datumet för arrangemanget. 

 

 Vid arrangemang för barn och unga upp till 16 år ska vuxna medarrangörer som deltar 

och ansvarar för ordning vid arrangemanget listas och lämnas till Polisen. Kravet på 

antal vuxna fastställs av polisen utifrån respektive arrangemangs förutsättningar. 

 

 Vid offentliga arrangemang ska särskilt förordnade ordningsvakter anlitas. Kravet på 

antal ordningsvakter fastställs av polisen alternativt om vuxna medarrangörer kan 

ersätta tillförordnandet av ordningsvakter. 

 

 Vid disco och liknande arrangemang för barn och ungdomar får ljudnivån inte 

överskrida 90 dB(A) ekivivalent nivå, för barn och ungdomar är extra känsliga för 

höga ljudnivåer. 

 

 Vid disco och liknande arrangemang för unga upp till 16 år ska alkoholmätare finnas 

tillgänglig för alkoholkontroll. Vid upptäckt av alkoholpåverkad ungdom ska i första 

hand den unges föräldrar informeras och eventuellt kommunens socialtjänst. 

 

 Vid disco och liknande arrangemang för ungdomar ska nattvandrarna informeras 

(Fasaner på stan). Kontaktperson för nattvandrarna är Lotta Andreassen som når på 

telefon 0630-401 04. 


