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Rutiner – vigselförrättare och begravningsförrättare
Borgerliga vigselförrättare
Bakgrund
Regler om förordnande av borgerliga vigselförrättare och om vigsel
finns i äktenskapsbalken och i förordningen (2009:263) om vigsel
som förrättas av särskilt förordnade vigselförrättare. Det ankommer
på länsstyrelsen att efter en lämplighetsprövning förordna
vigselförrättare. Ett sådant förordnande ska gälla för viss period, om
det inte har begränsats att gälla till en angiven dag.
Länsstyrelsen utser det antal vigselförrättare som det finns behov av
i länets kommuner. När Länsstyrelsen Skåne remitterar ansökan om
att förordnas som borgerlig vigselförrättare önskar länsstyrelsen
som regel särskilt besked om hur kommunen bedömer behovet av
vigselförrättare.

Handläggning vid ansökan om förordnande som vigselförrättare
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar på delegation yttrande till
länsstyrelsen avseende förordnande av borgerliga vigselförrättare.
Vid remiss från länsstyrelsen:
a) Om sökande är förtroendevald presidial i fullmäktige, nämnd
eller styrelse eller kommunalråd: Kommunkontoret uttalar
sig om behovet av ytterligare vigselförrättare och överlämnar
till kommunstyrelsens arbetsutskott att tillstyrka eller
avstyrka ansökan.
b) Om sökande är privatperson: Kommunkontoret underrättar
länsstyrelsen om att Lunds kommun avstår från att yttra sig.

Administration
För de förordnade vigselförrättare som är eller tidigare varit
förtroendevalda i Lunds kommun sköts administrationen kring
vigslar av kommunkontoret.
Rådhuset är endast tillgängligt för vigsel av vigselförrättare som är
eller tidigare varit förtroendevald.
Enligt beslut av kommunfullmäktige tas en avgift för vigsel ut om
ingen av de blivande makarna är folkbokförd i Lunds kommun.
Brudparet ansvarar för att vittnen närvarar vid vigseln.

Arvode
Det är ett hedersuppdrag att vara borgerlig vigselförrättare.
Ersättning utgår från länsstyrelsen med f.n. 110 kronor för en vigsel
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och sedan ytterligare 30 kronor per vigsel för fler vigslar samma dag.
Något arvode utgår inte från Lunds kommun.

Borgerliga begravningsförrättare
Bakgrund
Den som håller i en borgerlig begravning brukar kallas för
begravningsförrättare eller officiant. Det finns inga formella krav på
vem som kan vara förrättare.
Många kommuner utser personer som kan anlitas som
begravningsförrättare och sedan år 1980 utser Lunds kommun
personer att kostnadsfritt för de anhöriga officiera vid borgerliga
begravningar.

Handläggning vid ansökan om att utses till begravningsförrättare
Kommunstyrelsens arbetsutskott utser på delegation borgerliga
begravningsförrättare.
Vid ansökan om att utses till begravningsförrättare:
- Kommunkontoret uttalar sig om behovet av ytterligare
begravningsförrättare och överlämnar till kommunstyrelsens
arbetsutskott att bifalla eller avslå ansökan.
- Vid behov av ytterligare begravningsförrättare kan utses
antingen förtroendevald eller den som är anställd och bosatt i
Lunds kommun och som bedöms ha särskilt goda
förutsättningar för uppdraget.

Administration
Allmänhetens kontakt med de av Lunds kommun utsedda
begravningsförrättarna sker genom begravningsbyråerna.
Kommunkontoret hanterar arvode till utsedda
begravningsförrättare.

Arvode
Arvode utgår om begravningen ägt rum i Lunds kommun och den
avlidne var folkbokförd i Lunds kommun. Arvoden till utsedda
begravningsförrättare beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

