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Remiss - Förordnande av begravningsombud 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen Östergötland har översänt en remissförfrågan med önskan om 

förslag på lämpliga personer som kan förordnas till begravningsombud.    

Beslutsunderlag 

Remiss gällande begravningsombud med diarienummer 204-10395-18, 

inkommen den 15 oktober 2918. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 oktober 2018.    

Överväganden 

Nuvarande begravningsombud har meddelat att hon inte ska fortsätta sitt 

uppdrag efter den 31 december 2018. Länsstyrelsen Östergötland lämnar 

därmed enligt 50 § begravningsförordningen (1990:1147), tillfälle för 

kommunen att föreslå en eller flera personer som kan vara lämpliga för 

uppdraget. 

I samband med att nuvarande begravningsombud meddelat att hon lämnar 

sitt uppdrag, har en av kommunens borgerliga vigselförrättare då anmält 

intresse för att överta uppdraget. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Föreslå länsstyrelsen Östergötland att förordna Monika Bergman, 

Kvarnvägen 6, 386 51 Mörbylånga, som kommunens begravningsombud för 

mandatperioden 2019 – 2022.    

Charlotta Rasmusson 

HR/Adm.chef 

Ann-Charlott Karlsson 

Kommunsekreterare 

Fattat beslut expedieras till: 

Länsstyrelsen Östergötland, Östgötagatan 3, 581 86 Linköping 

Verksamhetsstöd Kommunkansli 
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Länsstyrelserna söker nya begravningsombud 
Länsstyrelsen ska förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingar tar 

till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.  

Länsstyrelsen förordnar i regel ett begravningsombud per kommun. Begravningsombudet ska 

vara en för uppdraget lämplig och kvalificerad person. Vid bedömningen ska hänsyn särskilt 

tas till kunskaper inom ekonomi samt till kunskaper om och förståelse för olika religioner, 

livsåskådningar och begravningsseder.  

Alla kommuner, andra trossamfund än Svenska kyrkan samt livsåskådningsorganisationer 

som är verksamma i respektive kommun får tillfälle att senast den 16 november 2018 

skicka in skriftligt motiverade förslag på begravningsombud till länsstyrelsen.  

För upplysning om hur ett förslag lämnas och vad ett begravningsombud gör, se länsstyrelsens 

webbplats: 

https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/livshandelser/begravningar.html 
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Förordnande av ombud enligt begravningslagen 
Länsstyrelsen ska, i enlighet med 51 § begravningsförordningen (1990:1147), utse 
begravningsombud för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med första 1 januari året efter 
det år då det hållits val till kommunfullmäktige.  

Länsstyrelsen ska nu förordna begravningsombud för tidsperioden 1 januari 2019 och 31 
december 2022. Er kommun ges härmed tillfälle att, i enlighet med 50 § 
begravningsförordningen (1990:1147), föreslå en eller flera personer som kan vara lämpliga för 
uppdraget som begravningsombud enligt begravningslagen. Kommunen kan även föreslå 
personer som kommer från andra trossamfund eller andra livsåskådningsorganisationer än 
Svenska kyrkan och är verksamma inom kommunens område.   

Länsstyrelsen ser gärna att kommunen föreslår personer som inte innehar uppdrag i Svenska 
kyrkan, som exempelvis ledamot i beslutande organ inom Svenska kyrkan.  

Förslag på lämpliga begravningsombud ska vara skriftligt motiverade.  

 

Länsstyrelsen emotser svar senast den 16 november 2018.    

 

Upplysning 
Länsstyrelsen ser gärna att bifogad annons läggs ut på kommunens hemsida för att på så vis ge 
andra trossamfund än Svenska kyrkan och livsåskådningsorganisationer som är verksamma 
inom kommunens område tillfälle att föreslå lämpliga personer för uppdraget. 

 

Johanna Lind 
Förvaltningshandläggare 
010-223 53 31 
 
 
Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd  
 
 
Sändlista:  
Följande kommuner via e-post: 
Högsby 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Torsås 
Mörbylånga  
Hultsfred 
Mönsterås 
Emmaboda  
Kalmar 
Nybro 
Oskarshamn 
Västervik 
Vimmerby 
Borgholm 


