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Paragraf 167 Ärendenummer KS2022/824 

Arvode till vigselförrättare och begravningsförättare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. nuvarande bestämmelser om ersättning till borgerliga vigselförrättare      
samt borgerliga begravningsförrättare ska gälla till och med 31 mars 2023. 

Sammanfattning 
”Regler för arvoden och partistöd i Enköpings kommun för mandatperioden 2019- 
2022” daterade den 7 november 2018, antogs av kommunfullmäktige den 19  
november 2018. Reglerna har därefter reviderats vid två tillfällen under  
mandatperioden. I dessa regler behandlas även ersättning för vigselförrättare och  
borgerliga begravningsförrättare.  
 
Under våren 2022 tillsattes en fullmäktigeberedning för att se över ovan nämnda  
regler för arvoden och partistöd. I denna översyn konstaterades att det finns vissa  
juridiska tveksamheter kring att som kommun betala ersättning till borgerliga  
begravningsförrättare och borgerliga vigselförrättare. Det är inte kommunala  
uppdrag och borgerliga vigselförrättare får dessutom ersättning från länsstyrelsen.  
Ersättningarna bör hur som helst inte regleras i ett styrdokument som enbart gäller  
förtroendevalda. Därför föreslog fullmäktigeberedningen att kommunstyrelsen  
skulle få i uppdrag att utreda om ersättning till förrättarna även i fortsättningen ska  
utbetalas och hur det i så fall ska regleras. Kommunfullmäktige beslutade i 
enlighet med förslaget samt att uppdraget skulle redovisas till fullmäktige senast 
12 december 2022. 
 
Utredningen är inte slutförd än och ett slutligt förslag till beslut kommer inte kunna  
redovisas till fullmäktige senast 12 december 2023. För att de borgerliga  
vigselförrättarna och begravningsförrättarna inte ska stå utan ersättning under  
beredningen av ärendet föreslås att nuvarande bestämmelser om ersättning ska  
gälla fram till och med 31 mars 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-11-01 
Bestämmelser om ersättning till borgerliga vigselförrättare, 2019-04-15 
Bestämmelser om ersättning till borgerliga begravningsförrättare, 2019-04-15 
__________ 



Tjänsteskrivelse Ärendenummer 1 (2) 

2022-11-01 KS2022/824 

 

  

 

 

Kommunledningsförvaltningen 
Maria Ekblad 
maria.ekblad@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Ersättning till vigselförrättare och 
begravningsförrättare 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. nuvarande bestämmelser om ersättning till borgerliga vigselförrättare samt 
borgerliga begravningsförrättare ska gälla till och med 31 mars 2023. 

Ärendet 

Beskrivning av ärendet 
”Regler för arvoden och partistöd i Enköpings kommun för mandatperioden 2019-
2022” daterade den 7 november 2018, antogs av kommunfullmäktige den 19 
november 2018. Reglerna har därefter reviderats vid två tillfällen under 
mandatperioden. I dessa regler behandlas även ersättning för vigselförrättare och 
borgerliga begravningsförrättare.  

Under våren 2022 tillsattes en fullmäktigeberedning för att se över ovan nämnda 
regler för arvoden och partistöd. I denna översyn konstaterades att det finns vissa 
juridiska tveksamheter kring att som kommun betala ersättning till borgerliga 
begravningsförrättare och borgerliga vigselförrättare. Det är inte kommunala 
uppdrag och borgerliga vigselförrättare får dessutom ersättning från länsstyrelsen. 
Ersättningarna bör hur som helst inte regleras i ett styrdokument som enbart gäller 
förtroendevalda. Därför föreslog fullmäktigeberedningen att kommunstyrelsen 
skulle få i uppdrag att utreda om ersättning till förrättarna även i fortsättningen ska 
utbetalas och hur det i så fall ska regleras. Kommunfullmäktige beslutade i enlighet 
med förslaget samt att uppdraget skulle redovisas till fullmäktige senast 12 
december 2022. 

Utredningen är inte slutförd än och ett slutligt förslag till beslut kommer inte kunna 
redovisas till fullmäktige senast 12 december 2023. För att de borgerliga 
vigselförrättarna och begravningsförrättarna inte ska stå utan ersättning under 
beredningen av ärendet föreslås att nuvarande bestämmelser om ersättning ska 
gälla fram till och med 31 mars 2023. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-01 
Bestämmelser om ersättning till borgerliga vigselförrättare, 2019-04-15 
Bestämmelser om ersättning till borgerliga begravningsförrättare, 2019-04-15 
 
 
 
 
Daniel Jansson-Hammargren 
Kommundirektör  
Enköpings kommun 

 
 
 
 
Åsa Olsson 
Kansli- och utredningschef 
Enköpings kommun 

 
 



2019-04-15 

Bilaga 2 

Bestämmelser om ersättning till borgerliga 
begravningsförrättare 

Regelverk 

Det finns inga formella krav på borgerliga begravningsförrättare. För 

medlemmar i ett samfund ingår detta i den avgift som betalats.  

Som en service till medborgarna utser kommunen borgerliga 

begravningsförrättare. 

Arvode 

Ersättningen till borgerlig begravningsförrättare är 3 procent av basarvodet per 

begravning. Samtal med anhöriga, förberedelser, förrättning och eventuellt 

efterarbete räknas in i ersättningen.  

Resekostnader 

Om den förtroendevaldes fasta bostad eller fasta arbetsplats ligger mer än tre 

kilometer från förrättningsplatsen betalas reseersättning ut för denna resa. 

Endast resor inom Enköpings kommun ersätts. Ersättning betalas ut per 

kilometer utifrån bestämmelser om ersättning vid användande av egen bil i 

arbetet -  BIA. Resa med kollektivtrafik eller andra utlägg ersätts endast om 

biljett eller kvitto lämnas in.  



2019-04-15 

Bilaga 1 

Bestämmelser om ersättning till borgerliga 
vigselförrättare 

Regelverk 

Förordning (2009:263) om vigsel som förrättas av särskild förordnad 

vigselförrättare gäller för de vigslar som förrättas av den som länsstyrelsen har 

förordnat till vigselförrättare. Enligt förordningens 8 paragraf har 

vigselförrättaren rätt till ersättning med etthundratio kronor för varje vigsel som 

han eller hon har förrättat. Har vigselförrättaren samma dag förrättat mer än en 

vigsel, utgör ersättningen trettio kronor för varje vigsel utöver den första. 

Ersättning enligt 8 paragrafen betalas ut av länsstyrelsen efter ansökan av 

vigselförrättaren (regleras i 9 §). 

Borgerliga vigselförrättare 

Utöver den ersättning som kan utbetalas från länsstyrelsen ersätts de borgerliga 

vigselförrättarna enligt nedan 

Arvode 

Ersättningen till borgerlig vigselförrättare är 1,25 procent av basarvodet per 

vigsel. Samtal med anhöriga, förberedelser, förrättning och eventuellt 

efterarbete räknas in i ersättningen.  

Vigsel 

Vigsel förrättas normalt sett i kommunhuset3 eller dess närhet. Om den 

förtroendevaldes fasta bostad eller fasta arbetsplats ligger mer än tre kilometer 

från kommunhuset betalas reseersättning ut för denna resa. Endast resor inom 

Enköpings kommun ersätts. Ersättning betalas ut per kilometer utifrån 

bestämmelser om ersättning vid användande av egen bil i arbetet -  BIA. Resa 

med kollektivtrafik eller andra utlägg ersätts endast om biljett eller kvitto lämnas 

in. 

3 Med kommunhus avses det hus som under den aktuella mandatperioden kommer att 
användas för att anordna vigslar genom kommunens försorg 


	13. Arvode till vigselförrättare och begravningsförättare - Kommunstyrelsens arbetsutskott (2022-11-08 KSAU §167)
	Arvode till vigselförrättare och begravningsförättare
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
	Sammanfattning

	Beslutsunderlag


	13. Arvode till vigselförrättare och begravningsförättare - Tjänsteskrivelse2
	Ersättning till vigselförrättare och begravningsförrättare
	Förslag till kommunstyrelsens beslut
	Ärendet
	Beskrivning av ärendet

	Beslutsunderlag


	13. Arvode till vigselförrättare och begravningsförättare - Bestämmelser om ersättning till begravningsförrätare
	Allmänna bestämmelser
	1. Omfattning
	2. Basarvode och uppräkning
	3. Sammanträden och förrättningar som ger rätt till arvoden
	4. Hur man begär ersättning
	5. Yrkande om ersättning
	6. Tolkning av bestämmelserna
	7. Utbetalning

	Arvoden
	8. Sammanträdes- och förrättningsarvode
	9. Gruppledararvode
	10. Årsarvode till kommunalråd
	Sjukdom, föräldraledighet och pension

	11. Årsarvode till övriga
	Arvode till vice ordföranden
	Övriga arvoden
	Arbetsuppgifter som ingår i årsarvodet

	12. Jourarvode socialnämnden
	13. Årsarvode vid avgång, sjukdom eller annat förhinder

	Ersättning för kostnader
	14. Resekostnader
	15. Övriga kostnader

	Ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorade pensions- och semesterförmåner och pensionsgrundande inkomst
	16. Förlorad arbetsinkomst
	Sammanträden och förrättningar
	Maxersättning

	17. Ersättning för förlorad semesterförmån
	18. Pensionsförmån och ersättning för förlorad pensionsförmån
	19. Övergångsregel
	Bilaga 1

	Bestämmelser om ersättning till borgerliga vigselförrättare
	Bilaga 2

	Bestämmelser om ersättning till borgerliga begravningsförrättare
	Bilaga 3

	Regler för partistöd i Enköpings kommun 2019-2022


	13. Arvode till vigselförrättare och begravningsförättare - Bestämmelser om ersättning till vigselförrätare
	Allmänna bestämmelser
	1. Omfattning
	2. Basarvode och uppräkning
	3. Sammanträden och förrättningar som ger rätt till arvoden
	4. Hur man begär ersättning
	5. Yrkande om ersättning
	6. Tolkning av bestämmelserna
	7. Utbetalning

	Arvoden
	8. Sammanträdes- och förrättningsarvode
	9. Gruppledararvode
	10. Årsarvode till kommunalråd
	Sjukdom, föräldraledighet och pension

	11. Årsarvode till övriga
	Arvode till vice ordföranden
	Övriga arvoden
	Arbetsuppgifter som ingår i årsarvodet

	12. Jourarvode socialnämnden
	13. Årsarvode vid avgång, sjukdom eller annat förhinder

	Ersättning för kostnader
	14. Resekostnader
	15. Övriga kostnader

	Ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorade pensions- och semesterförmåner och pensionsgrundande inkomst
	16. Förlorad arbetsinkomst
	Sammanträden och förrättningar
	Maxersättning

	17. Ersättning för förlorad semesterförmån
	18. Pensionsförmån och ersättning för förlorad pensionsförmån
	19. Övergångsregel
	Bilaga 1

	Bestämmelser om ersättning till borgerliga vigselförrättare
	Bilaga 2

	Bestämmelser om ersättning till borgerliga begravningsförrättare
	Bilaga 3

	Regler för partistöd i Enköpings kommun 2019-2022





