
Tips för att skapa 

BRA EVENEMANG
I SKARA



EN MILJON BESÖKARE OM ÅRET
Dra nytta av besöksströmmarna och ordna bra evenemang.

Här får du tips om vilka tillstånd som kan krävas och vad du behöver tänka på.

TILLSTÅNDSGUIDEN

Följande offentliga tillställningar 
kräver normalt alltid  polis-
tillstånd oavsett var de äger rum:
• Offentliga danstillställningar (då 

publiken inbjuds att dansa).
• Tivoli och festtåg.
• Marknader och mässor (större 

arrangemang)
• Tävlingar och uppvisningar i 

sport, idrott och flygning.
• Fyrverkerier och pyroteknik.
• Uppsläpp av ballonger eller 

rislampor.
• Cirkusföreställningar, manne-

känguppvisningar och bingotill-
ställningar.

Trafikavstängning  
- ansök hos Skara kommun
Måste en allmän gata, parkering eller 
dylikt stängas krävs tillstånd. Du be-
höver först kontakta Service & Tek-
nik i Skara kommun som tar beslut 
om medgivande och därefter söks 
tillståndet hos polismyndigheten.

Livsmedelshantering  
- ansök hos Skara kommun
Ska livsmedel hanteras i samband 
med ett tillfälligt arrangemang krävs 
tillstånd för detta av Miljöenheten i 
Skara kommun. Ansökan om livs-
medelstillstånd bör lämnas in minst 
en månad innan arrangemanget 
skall genomföras.

Det finns också regler för alkoholservering, toaletter, framkomlighet, ljud- 
nivåer, sopkärl och STIM som du kan behöva känna till. Ladda ner vår 
kompletta handbok för arrangörer på skara.se/näringsliv.



EN MILJON BESÖKARE OM ÅRET
Dra nytta av besöksströmmarna och ordna bra evenemang.

Här får du tips om vilka tillstånd som kan krävas och vad du behöver tänka på.

  KONTAKTA
Ta kontakt med Turistbyrån eller 
MEGA, kanske kan vi samverka?

  KOLLA DATUM
Kolla datum så det inte krockar 
med något annat (se evenemangs-
guiden på startsidan på skara.se)

  MEDDELA
Meddela turistbyrån direkt när 
evenemanget är satt. 

  LÄS PÅ
Ladda ner Evenemangshandboken 
från skara.se, nyttig läsning särskilt 
vid större evenemang.

  BOLLA 
MEGA kan hjälpa till som bollplank 
med tillstånd och är gärna med 
och stöttar med kunskap.

  MOD & INTIATIV 
Var inte rädd för att anordna  
arrangemang, ju mer vi gör till-
sammans desto roligare har vi.

Se kontaktuppgifter för evene-
mangssupport på nästa sida!

TIPS FÖR BRA SAMARBETE
INFÖR DITT EVENEMANG

KONTAKTUPPGIFTER 

Polistillstånd
Polisen. Tel: 114 114 . E-post:
skara.vastragotaland@polisen.se

Säkerhetsfrågor vid evenemang 
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, 
samhallsskydd@falkoping.se  
Dagtid 0515-88 58 00, övrig tid 
0515-88 58 80.

Tillfälligt serveringstillstånd, 
alkohol  
Kommungemensam Alkohol-
handläggning i Skaraborg: Richard 
Brolin, Telefon 0510-77 13 30  
E-post: info@ka-skaraborg.se.  
www.skara.se/naringsliv.

Övriga frågor om tillstånd/ljud-
nivåer m.m. 
Lina Elander. Tel: 0511-24 46
Mail: lina.elander@skara.se
www.skara.se

Trafikavstängning   
Service & Teknik, Bo Hermansson, 
Tel: 0511-321 62 
E-post bo.hermansson@skara.se, 
www.skara.se
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EVENEMANGSSUPPORT  

Biljettförsäljning  Biblioteket, Tel 0511-320 60
     skarabibliotek@skara.se

Arena/anläggningar  Vilans Fritidsområde, Camilla Helander 
    0511-321 83 camilla.helander@skara.se   
  
Handläggning av   Eva Torstensson, nämndsekreterare
föreningsbidrag   Tel 0511-322 01, eva.torstensson@skara.se

Frågor som rör   Johanna Andersson, kultursekreterare
kulturföreningar   Tel 0511-320 38
    johanna.andersson@skara.se
 
Samarrangemang  Peter Blom, kommunikationschef
med kommunen  Tel 0511-320 40, peter.blom@skara.se  
 
Centrumaktiviteter  MEGA, Peter Gustavsson
    Tel 0727-16 86 96 peter@megaskara.se

Utveckling, utvärdering Marie Wennerholm, besöksnäringsstrateg
    marie.wennerholm@skara.se

Grönskande överraskningar, hisnande historia, 
storslaget i det lilla - upplev mera!

www.skara.se/evenemangsguiden


