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Enligt sändlista 
  
 

Förordnande av begravningsombud inom Kalmar 
län 

Beslut 
Länsstyrelsen förordnar i enlighet med 10 kap. 2 § begravningslagen 
(1990:1144) de personer som anges i bilagan till detta beslut att som 
begravningsombud inom respektive verksamhetsområde ta tillvara de 
personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.  

Förordnandena gäller från och med den 1 januari 2023 till och med den 
31 december 2026 eller till dess Länsstyrelsen förordnar på annat sätt 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen har gett samtliga kommuner i Kalmar län samt andra 
trossamfund än Svenska kyrkan och livsåskådningsorganisationer 
verksamma inom kommunerna tillfälle att inkomma med förslag på 
lämpliga personer att förordnas som begravningsombud. Även de 
personer som för närvarande är förordnande som begravningsombud har 
getts tillfälle att meddela om de är intresserade av att fortsättningsvis 
inneha uppdraget som begravningsombud. 

Motivering till beslutet 
Enligt Länsstyrelsens bedömning saknas behov att förordna två 
begravningsombud för Södra Tjust pastorat som omfattar delar av både 
Oskarshamns och Västerviks kommuner. Verksamhetsområdet som 
omfattar Västerviks kommun får därmed även innefatta Misterhults 
församling som är belägen i Oskarshamns kommun.   

Länsstyrelsen finner att de personer som förordnas som 
begravningsombud enligt bilagan är lämpliga och kvalificerade för att 
inneha uppdragen.  

Sammantaget förordnar Länsstyrelsen de personer som anges i bilagan 
till detta beslut att inom respektive verksamhetsområden inneha uppdrag 
som begravningsombud från och med den 1 januari 2023 till och med 
den 31 december 2026 eller till dess Länsstyrelsen förordnar på annat 
sätt.  

 

Beslut  
 

Datum 
2022-12-21  
 

  
 

Ärendebeteckning  
204-13982-2022  
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Bestämmelser som beslutet grundas på 
Av 10 kap. 2 begravningslagen (1990:1144) framgår att när en 
församling är huvudman för begravningsverksamheten ska länsstyrelsen 
förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen 
tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Ett 
sådant förordnande får inte överklagas enligt 11 kap 8 § 
begravningslagen.  

Till begravningsombud ska förordnas en för uppdraget lämplig och 
kvalificerad person. Vid bedömningen ska hänsyn särskilt tas till 
kunskaper inom ekonomi samt till kunskap om och förståelse för olika 
religioner, livsåskådningar och begravningsseder. I 
lämplighetsprövningen ingår en jävsbedömning. 

Enligt 50 § begravningsförordningen (1990:1147) omfattar 
verksamhetsområdet för ett begravningsombud församlingarna inom en 
kommun. Länsstyrelsen får besluta om ett annat verksamhetsområde om 
det finns skäl för det. 

Länsstyrelsen ska ge kommunen tillfälle att föreslå personer som är 
lämpliga för uppdraget som begravningsombud. Länsstyrelsen ska också 
ge andra trossamfund än Svenska kyrkan samt 
livsåskådningsorganisationer som är verksamma inom kommunens 
område tillfälle att föreslå lämpliga personer. De förslag på lämpliga 
begravningsombud som lämnas till länsstyrelsen ska vara skriftligen 
motiverade.  

Enligt 51 § begravningsförordningen ska ett begravningsombud utses för 
en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari året efter det 
år då det hållits val till kommunfullmäktige. 

Information 
Vad som ingår i begravningsombudets uppdrag och vilken ersättning 
begravningsombudet har rätt till framgår av bifogad broschyr ”Att vara 
begravningsombud”. Begravningsombudet ska medverka i sådan 
utbildning som krävs för fullgörande av uppdraget. Det är 
församlingarna inom kommunen som betalar för utbildningen. 
Utbildning kommer att anordnas i början av 2023, Länsstyrelsen 
återkommer med mer information om detta. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av länsjurist Malin Reinhold med 
förvaltningshandläggare Johanna Gullqvist som föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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Bilagor 
Förteckning över begravningsombud och verksamhetsområden inom Kalmar 
län, 2022-12-21 

Informationsblad – Att vara begravningsombud (enligt sändlista) 

Sändlista 
Jonatan Wassberg, jonatan.wassberg@gmail.com 
Bo-Eddie Rossbol, b.rossbol@gmail.com 
Alf Karlsson, alf.karlsson@hkedu.se 
Monika Olsberg, monika.olsberg@gmail.com 
Matti Wahlström, mattiwahlstroem@gmail.com  
Anders Wassbäck, anders.wassback@gmail.com 
Jan-Åke Karlsson, kalmarnybro@hotmail.com 
Sten Bondesson, sten.bondesson@telia.com  
Barbro Modin-Svensson Ishult, ishult.svensson@gmail.com 
Bror-Tommy Sturk, bete.sturk@gmail.com 
Gunilla Johansson, gunilla.a.johansson@kalmar.se 

Kopia till 
Svenska kyrkan, Växjö stift, vaxjostift@svenskakyrkan.se   
Svenska kyrkan, Linköpings stift, linkopingsstift@svenskakyrkan.se   
Kammarkollegiet, registratur@kammarkollegiet.se   
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, 
arbetsgivare@svenskakyrkan.se   
Sveriges Begravningsbyråers Förbund, info@begravningar.se 
Myndigheten för stöd till trossamfund, info@myndighetensst.se 

Följande kommuner: 
Borgholm - kommun@borgholm.se  
Högsby - kommun@hogsby.se 
Torsås – info@torsas.se 
Mörbylånga – kommun@morbylanga.se  
Hultsfred – kommunen@hultsfred.se 
Mönsterås – kommun@monsteras.se  
Emmaboda – kommunen@emmaboda.se  
Kalmar – kommun@kalmar.se 
Nybro – kommun@nybro.se 
Oskarshamn – kommunen@oskarshamn.se 
Västervik – vasterviks.kommun@vastervik.se 
Vimmerby - kommun@vimmerby.se   
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Församlingar eller pastorat till vilka församlingarna hör, i Svenska 
kyrkan inom Kalmar län: 
aspelands.pastorat@svenskakyrkan.se 
norratjust.pastorat@svenskakyrkan.se 
sodra.tjusts.pastorat@svenskakyrkan.se 
sodra.vi.pastorat@svenskakyrkan.se 
vimmerby.pastorat@svenskakyrkan.se 
doderhult.forsamling@svenskakyrkan.se 
alem.forsamling@svenskakyrkan.se 
dorby.pastorat@svenskakyrkan.se 
emmaboda.pastorat@svenskakyrkan.se 
forlosa-klackeberga.forsamling@svenskakyrkan.se 
hogsby.pastorat@svenskakyrkan.se 
kalmar.pastorat@svenskakyrkan.se  
ljungby.pastorat@svenskakyrkan.se 
monsteras-fliseryds.pastorat@svenskakyrkan.se 
norra.oland.pastorat@svenskakyrkan.se 
nybro.pastorat@svenskakyrkan.se 
oskarshamns.forsamling@svenskakyrkan.sen 
ryssby.pastorat@svenskakyrkan.se 
ryssby-aby.pastorat@svenskakyrkan.se 
sodermore.pastorat@svenskakyrkan.se 
sodraolands.pastorat@svenskakyrkan.se 
torsas.pastorat@svenskakyrkan.se 
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