Checklista valåret 2018
Att tänka på som arrangör vid genomförande av
offentliga möten/framträdanden med politiker
•

Bedöm om det är något som påverkar hur mötet bör
genomföras. Kan personen/ämnet/platsen/lokalen påverka
säkerheten? T ex ska en kontroversiell fråga diskuteras eller är
platsen särskilt utsatt? Behövs mer säkerhetsarrangemang?

•

Informera dig via polismyndigheten om tillståndsfrågan. Försök
få en kontaktperson på polismyndigheten. Informera polis om ev.
kontroversiella budskap. Informera dig om andra evenemang som
ev. sker parallellt med ert möte t ex demonstrationer.

•

Bedöm behovet av resurser och bevakningsåtgärder som krävs
för säkerheten. Samverka med Polismyndigheten i första hand och
med Säkerhetspolisen om det gäller den centrala statsledningen.

•

Tänk på lämplig placering av scen/talarpodiet. Målsättningen bör
vara att huvudpersonen ”ska ha ryggen fri” med skyddad bakgrund/
fond. Undvik plats mitt på en yta med folk runt om, tänk på
angreppsrisken från person eller kastavstånd av föremål.

•

Planera för avspärrning. Markera säkerhetsavståndet till talaren
genom rep, band, blommor etc. Tänk på placering av entréer, av
vakter/funktionärer ur säkerhetssynpunkt, även medias placering.

•

Upprätta bra kommunikationsvägar med bevakningen, exempelvis
lägg in kortnummer (i mobil) till alla viktiga kontakter som polis,
väktare, etc. Vid akut läge ring nödnummer 112.

•

Vid ordningsstörning, förbered för att tidigt kunna hantera
incidenter och spontana störningar. Tänk på att inte provocera
störande/hotfulla personer. Förbered åtgärder och rollfördelning på
plats vid en eventuell uppkommande hotfull situation.

•

Planera för reträttväg vid hotfull situation, till säkert utrymme.
Planera även för säker parkeringsplats för fordon, i nära anslutning.
Undvik insläpp/parkering av okända fordon i närområdet.

•

Planera för hantering av presenter. Paket bör avemballeras, av
givaren själv. Misstänkt försändelse: rör/öppna ej, larma polis.

Om något händer
• Vid akut hjälp ring nödnummer 112
• POLIS 11414 - ej akut.
• Polis/bevakning ………………………………………………….
• Polisens regionledningscentral…………….......…..……....
• Säkerhetspolisens ledningscentral 010-568 70 00
Övriga kontakter:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Tänk på att:
• Vid nöd - akutsamtal uppge:
1. Vem du är
2. Platsen du är på/adress
3. Vad har hänt
4. Vilka som drabbats och ev. skador
• Vidta omedelbart skyddsåtgärder för drabbad.
• Planera för ev. hantering av närstående/anhöriga,
media, kontakta säkerhets- och pressansvarige.
• Dokumentera hot/händelse – gör polisanmälan,
rapportera till Polisen/Säkerhetspolisen, arbetsgivare/
arrangör tid, plats, orsak, vidtagna åtgärder, etc.
Utgivare: Säkerhetspolisen

