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Förordnande av begravningsombud
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att förordna dig, Alf Karlsson, som begravningsombud att granska hur 
församlingarna inom verksamhetsområdet Hultsfreds kommun tar tillvara de personers 
intressen som inte tillhör Svenska Kyrkan. 

Verksamhetsområdet innefattar samtliga församlingar i Hultsfreds kommun: Hultsfred, 
Lönneberga, Målilla och Gårdveda, Järeda, Virserum, Vena och Mörlunda-Tveta (samtliga 
ingår i Aspelands pastorat). 

Förordnandet gäller från den 8 februari 2021 till och med den 31 december 2022.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har entledigat den som tidigare innehaft uppdraget som begravningsombud för 
församlingarna i Hultsfreds kommun. Hultsfreds kommun samt andra trossamfund än 
Svenska kyrkan och livsåskådningsorganisationer verksamma inom kommunen har getts 
tillfälle att inkomma med förslag på lämpliga personer för uppdraget. Hultsfreds kommun har 
inkommit med förslag på två lämpliga personer för uppdraget som begravningsombud. Du har 
den 18 december 2020 inkommit med en intresseanmälan gällande uppdraget. Samtliga tre 
personer har getts möjlighet att komma in med kompletterande uppgifter om erfarenhet och 
kunskap. Samtliga tre personer har kommit in med kompletterande uppgifter.  

Motivering till beslutet
Vid en samlad bedömning anser Länsstyrelsen att du är den mest lämpliga personen för 
uppdraget som begravningsombud i Hultsfreds kommun. Detta mot bakgrund av ingiven 
intresseanmälan, kompletterande uppgifter och intyg gällande din erfarenhet och kunskap 
inom ekonomi, förståelse för olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder. 

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.
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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.

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.

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.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Hultsfreds kommun, kommunen@hultsfred.se 
Aspelands pastorat, aspelands.pastorat@svenskakyrkan.se 
Kammarkollegiet, registratur@kammarkollegiet.se 
Svenska kyrkan, Linköpings stift, linkopingsstift@svenskakyrkan.se 
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, arbetsgivare@svenskakyrkan.se 
Sveriges Begravningsbyråers Förbund, info@begravningar.se 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:kommunen@hultsfred.se
mailto:aspelands.pastorat@svenskakyrkan.se
mailto:registratur@kammarkollegiet.se
mailto:linkopingsstift@svenskakyrkan.se
mailto:arbetsgivare@svenskakyrkan.se
mailto:info@begravningar.se

	Förordnande av begravningsombud
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Motivering till beslutet
	Bestämmelser som beslutet grundas på
	De som medverkat i beslutet
	Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
	Kopia till

