Säkerhetsplan för ……………..
MALL

Mall för säkerhetsplan

Evenemangsbeskrivning
Beskriv evenemanget genom att svara på följande frågor
1. Vad är det för evenemang?
2. Vilka programpunkter finns?
3. När är evenemanget? Vilket datum, tider?
4. Vart ska eventet vara?
5. Vem är ansvarig arrangör?
6. Vilka samarbetspartners?
7. Inomhus/utomhus? (Lägg in en karta som bilaga)
8. Kommer någon artist att uppträda? Vilken artistprofil har den?
9. Hur många åskådare?
10. Vilken typ av publik förväntas komma?
11. Hur många deltagare?
12. Är det några andra aktiviteter i byn samtidigt som detta evenemang?
13. Andra allmänna uppgifter om evenemanget som är bra att veta
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Juridiskt ansvar
När man får polisens tillstånd att genomföra ett evenemang så åtar man sig ett visst ansvar
och därmed vissa skyldigheter som är reglerade av lagar.
Ordningsansvar
Beskriv hur ni kommer se till att det råder god ordning vid evenemanget.
Ansvar för brandsäkerhet
Beskriv vilken brandskydd ni har och hur ni bedriver ert systematiska brandskyddsarbete.
Det finns även en huvudrubrik kring brandsäkerhet längre fram i mallen. Där kan ni utveckla
denna punkt.
Arbetsmiljöansvar
Beskriv hur ni uppfyller kraven kring arbetstider och raster, samt om er ideella personal
räknas som arbetstagare eller inte.
Försäkringar
Beskriv vilka försäkringar som evenemanget har för personal, besökare och material.
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Riskhantering
Gör en riskanalys genom att använda analysverktyget som står beskrivet i säkerhetsguiden.
Fyll därefter i tabellen nedan

Sannolikhet

RISKMATRIS

Risk

1. Försumbar
2. Liten
3. Medel
4. Hög
5. Mycket hög

Orsak

Konsekvensen
3. Medel
4. Stor

1. Försumbar

2. Liten

2 - bevaka

3 - bevaka

4 - bevaka

5 - bevaka

6 - hantera

3 - bevaka

4 - bevaka

5 - bevaka

6 - hantera

7 - hantera

4 - bevaka

5 - bevaka

6 - hantera

7 - hantera

8 - hantera

5 - bevaka

6 - hantera

7 - hantera

8 - hantera

9 - hantera

6 - hantera

7 - hantera

8 - hantera

9 - hantera

10 - hantera

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

5. Katastrofal

Åtgärder
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Evenemangets regler och allmänna riktlinjer
Beskriv de specifika regler och allmänna riktlinjer som är anpassade efter detta evenemang.

Evenemangsorganisation
Beskriv evenemangsorganisationen alternativt säkerhetsorganisationen, beskriv vilka
funktioner som finnas, vem som har rollen och vilket ansvar som ingår. Använd förslagsvis
tabellen nedan och gör en organisationskarta.

Funktion

Namn

Ansvar
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Brandsäkerhet
Systematiskt brandskyddsarbete
Beskriv hur ni jobbar med det systematiska brandskyddsarbetet.
Aktionsplan vid tillbud
Hur hanterar ni ett brandtillbud?

Sjukvård
Beskriv vilken sjukvårdsberedskap som evenemanget har. Har funktionärerna fått HLR
utbildning? Vilken sjukvårdsutrustning finns? Finns det någon sjukvårdsstyrka, var är de
stationerade?
Aktionsplan vid tillbud
Hur hanterar ni en allvarlig skada?

Logistik och trafik
Parkering
Beskriv hur ni tänker kring parkering. Hur många besökare förväntas komma och vart ska
de parkera?
Övergångsställe och gångvägar
Finns det några övergångsställen som behöver bevakas eller några gångvägar som ska
markeras?
Hastighetsbegränsningar
Kommer det göras tillfälliga hastighetsbegränsningar i anslutning till evenemanget?
Tillfartsvägar för utryckningsfordon
Vart finns tillfartsvägar för utryckningsfordon?
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Publiksäkerhet
Evenemangets område
Beskriv om det är något särskilt som är viktigt att tänka på kring området. Bör entréerna
placeras på ett särskilt sätt för att minska risker?
Publikprofil
Har evenemanget är specifik publikprofil som medför särskilda risker?

Tillgänglighet
Parkering
Kommer det finnas parkeringar som är anpassade för funktionsnedsatta? Var finns dom?
Entréer och utgångar
Är entréer anpassade så att man kan komma in men en barnvagn eller rullstol?
Läktare och ramper
Finns det särskilda platser på läktaren som är anpassade och reserverade till personer med
funktionsnedsättning?
Utrymning
Finns det en utrymningsplan som fungerar även för funktionsnedsatta?
Toaletter och duschar
Kan evenemanget erbjuda handikapptoaletter?
Information
Finns det information på evenemangets hemsida på vilket sätt som evenemanget är
tillgängligt och vilka delar av evenemanget som har god respektive dålig tillgänglighet?

7

Mall för säkerhetsplan

Kommunikationsplan
Målgrupp och kommunikationskanaler
Identifiera vilka målgrupper och kommunikationskanaler ni har. Tydliggör detta t.ex. med en
liknande tabell.
Målgrupp

Kommunikationskanal

Ansvarig

Ledningsgruppen

Komradio
Sms-grupp

Alla i ledningsgruppen
Alla i ledningsgruppen

Publiken

Högtalarsystem på arenana
Hemsidan
Skyltar

Kommentatorn
Webbansvarig
Funktionär 1

Räddningstjänsten

Telefon

Säkerhetsansvarig

Förebyggande kommunikation
Vilken kommunikation behöver ni gå ut med innan evenemanget för att minska riskerna och
hur görs det?
Kriskommunikation
Hur kommunicerar ni vid en allvarlig händelse?
Information i media
Vem är pressansvarig?
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Vid allvarliga händelser
Krisgrupp
Vilka är med i krisgruppen? Vilka roller och ansvar har ni? Finns det några ersättare till
nyckelpersonerna? Vilken samlingsplats har ni?
Samarbete med blåljusmyndigheterna
Hur samarbetar ni med blåljusmyndigheterna?
Efter det akuta läget
I vilka situationer bör evenemanget avbrytas?
Hur hanterar ni drabbade och berörda funktionärer/personal?
Hur återupprättar ni ett skadat förtroende?
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Bilaga: Nödplan
Gör en nödplan som är allmängiltig för flera allvarliga händelser
Följande saker bör ingå i en nödplan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rädda personer i omedelbar fara
Larma SOS
Informera och sammankalla krisgruppen
Spärra av och isolera skadeplats
Informera evenemangsorganisationen
Tillfartsvägar för utryckningsfordon hålls framkomliga
Eventuell utrymning inleds
Nödutgångar öppnas
Publiken informeras
För loggbok

Bilaga: Beredskapskarta för evenemanget
Rita en karta över området. Kartan bör innehålla:
•
•
•
•
•
•
•
•

Området
Eventuellt tävlingsbanans sträckning
Tillfartsvägar för utryckningsfordon
Nödutgångar och utrymningsvägar
Sjukvårdsplacering
Uppsamlingsplatser
Krisgruppens samlingsplats
Brytpunkt – samlingsplats för blåljusmyndigheterna

Bilaga: Viktiga telefonnummer
Gör en bilaga med viktiga och aktuella telefonnummer

Bilaga: Tillstånd
Bifoga de tillstånd som ni har för eventet
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Bilaga: Loggbok vid kris
Denna mall kan användas för att logga alla händelser som sker i samband med en kris.
Datum

Tid

Händelse
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