
 

 

Styrelsens i Vassunda IF beslut kring publikarrangemang i Corona-tider 

 

1. Definition publik. 

-Utan särskilt tillstånd får 50 personer får vistas per hall (utövare och besökare).  

 

-Efter anmälan om offentlig tillställning kan 50 personer (publik och funktionärer) 

vistas på läktare och 50 utövare / funktionärer vistas på planen.  

 

2. Vassunda IF beslutar att sektionerna i föreningen kan anordna arrangemang med 

publik utifrån de riktlinjer och förordningar som finns angivna från 

Folkhälsomyndigheten, fastighetsägare, idrottsförbund samt polisen. 

 

a.  Arrangerande sektionsstyrelse upprättar en plan som garanterar att: 

- Nödvändiga tillstånd finns 

- Fastighetsägarens1 regler följs, och att rätt kontaktpersoner informeras 

- Försäljningsområden som används, anpassas till förhindrande av smittspridning  

- Det finns en namngiven person från arrangören som övervakar att publikens 

antal inte överskrider den mängd tillståndet gäller, samt att förhållningssätt kring 

försäljningsytor upprätthålls 

- Planen ska kunna uppvisas för huvudstyrelsen om den så begär det 

- Eventuell avvikelserapportering sker till sekreteraren i huvudstyrelsen efter 

genomfört arrangemang 

 

b. Eventuella viten drabbar arrangörens lagkassa. Huvudstyrelsen avgör 

sektionens möjligheter att ordna publikarrangemang i fortsättningen. 

 

c. Följs inte punkten 1a, behandlas ärendet i huvudstyrelsen som avgör 

sektionens möjligheter att ordna publikarrangemang i fortsättningen. 

 

3. Beslutet gäller till dess annat meddelas. 

 

 

 
1 Fastighetsägaren Knivsta kommun maximerar mängden personer i en idrottshall till 50. Dessa personer utgörs 
av publik, aktiva samt personal. Med tillstånd från polisen tillåts publikens storlek, enskilt vara 50. Aktiva och 
personal räknas alltså inte in. 



 

 

Aktivitet utan särskilt tillstånd 

Arrangerande lag skall säkerställa att totalt max 50 personer vistas i lokalen. Tillåts besökare 

eller funktionärer på läktare skall entrédörr bemannas och antalet personer på läkaren skall 

övervakas. 

Skylt ”Fullsatt” skall finnas tillgänglig och skall sättas upp när maxantalet är uppnått. 

Lagledare till aktivt lag skall ha information om vem som är läktaransvarig. 

 

 

Sök tillstånd till offentlig tillställning 

Idrottsevenemang på arenor 

Arenor räknas vanligtvis inte som offentlig plats. Vid idrottsarrangemang på arenor ska 

istället göras en avgiftsfri anmälan till polisen. Använd blanketten ’Anmälan om 

idrottsevenemang. 

https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-tillstallning/ 

polisens-blanketter

-510-1.pdf
 

 

Bifoga kartskiss eller karta.  

 

CIK Ritningar med 

mått.pdf
 

Ange i ansökan att det gäller läktaren vid Sporthall A med 300 sittplatser. 

 

Blanketten ska skrivas under och sedan skannas alternativt fotas. 

  

https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-tillstallning/


 

 

Skicka påskriven skannad/fotat blankett med e-post eller brev till polisen i det län tillståndet 

ska gälla. Blanketten kan även lämnas på en polisstation. 

Polisregion Mitt: Uppsala 

e-post: registrator.mitt@polisen.se 

Polismyndigheten 

Region Mitt 

Box 3007 

750 03 Uppsala 

 

Svar fås från polisen inom några dagar. Svaret består av en blankett ’Bevis om anmälan’. 

När vi anordnar en offentlig tillställning, som i vårt fall ett sportevenemang som kommer att 

vara inomhus på plats inom detaljplanelagt område så krävs det inte tillstånd. Däremot krävs 

det en anmälan för att kunna förenas med villkor som står i dokumentet ’Bevis om anmälan’. 

 

Bevis om anmälan (svaret från polisen) skall skickas minst 7 dagar före evenemanget till 

funktionar.handboll@vassundaif.se som delger kommunen att anmälan är genomförd. 

Säkerhetsansvarig skall vara förvissad om att uppsatta rutiner för evenemanget följs.   

mailto:registrator.mitt@polisen.se
mailto:funktionar.handboll@vassundaif.se


 
 

 

Inpasseringsrutin vid insläpp av publik 

 

Samma lag som har ansvaret att bemanna CIK med hallvärdar har även ansvar för att 

bemanna insläppet av publik till läktarna i hall A. 

 

Det ska vara en person avsedd enbart för insläppet av publik.  

Läktarna ska vara tömda på publik före match. 

 

Insläppet sker vid en ingång där vi använder oss av antingen en ’publikräknare’, eller med 

papper och penna.  

 

När 50 personer är på läktarna ska en skylt märkt ’Fullsatt’ upp på dörren. 

 

Vi kommer inte att tillåta att man reserverar sin plats om man går ut under matchen. Lämnar 

man sin plats får nästa på tur den plats som blivit ledig. 

Blir det för mycket spring och svårhanterligt låter vi enbart de som vill gå ut göra det men 

släpper inte in några nya.  

 

Det ska finnas skyltar ’Håll avstånd’ i anslutning till ingången till läktarna.  

Obevakade entrédörrar ska hållas låsta. 

 

 

Pentry 

 

CIK har väl uppmärkta avståndsmarkering i anslutning till föreningspentryt. 

All försäljning kommer att vara inplastat förutom toasten. 

Skyltar som påminner om hygien kommer att finnas i pentryt och utanför. 

Handsprit skall finnas tillgänglig och vi ska uppmuntra kunderna att använda handsprit innan 

de förser sig med kaffe och te. 

 

Personer som bemannar pentryt skall använda plasthandskar. 

 

Enbart swish betalningar kommer att tillåtas. 
 

 

 

 


