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Regler och avgift för borgerlig begravningsförrättare i 
Kungsörs kommuns regi 
Antagna av kommunfullmäktige 2013-02-11, § 9 
Aktualiserade av kommunfullmäktige 2021-11-29, § 202 (ingen förändring) 
 
 
 
Begravningsförrättare  
Två borgerliga kommunala begravningsförrättare – en kvinna och en man – utses för 
Kungsörs kommun bland kommunfullmäktiges ledamöter efter nominering av partier-
na.  
Uppdragstiden för borgerliga begravningsförrättare är detsamma som mandatperioden 
för nämnder, dvs. fyra år från och med årsskifte efter det att allmänna val hållits. 
 
Uppdragets omfattning och innebörd  
Huvuddelen av uppdraget är att genomföra själva begravningsceremonin, dvs. min-
nesstunden. Därtill bör förrättaren även vara sorgehuset behjälplig och kunna utgöra 
stöd vid förlusten som sorgehuset ställts inför.  
Ett uppdrag ska inte kunna delas av båda förrättarna. 
Förslag till enkla, värdiga begravningsakter finns i en handledning för borgerlig be-
gravning som förbundet för religionsfrihet låtit utarbeta. Ceremonin kan t.ex. innehål-
la minnestal, dikter, sång och musik. 
 
Lokal för borgerlig begravningsceremoni 
Begravningskapellet vid kyrkogården används för begravningsceremoni, om inte 
anhöriga vill använda en privat lokal. 
 
Bokning m.m. 
Bokningar av kommunal borgerlig begravningsförrättare går via lokal begravnings-
entreprenör eller via direkt kontakt med utsedd kommunal borgerlig begravnings-
förrättare. 
 
Utbildning 
Förrättarna ska ges möjlighet att gå utbildning i sorgearbete för att på ett bra sätt 
kunna utgöra stöd för sorgehuset. 
 
Arvode 
Borgerlig kommunal begravningsförrättare erbjuds ett dagsarvode enligt kommunens 
arvodesreglemente för varje begravningsuppdrag. Ersättning inkluderar semestersätt-
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ning. Ingen annan ersättning (i form av förlorad arbetsinkomst, traktamenten och 
reskostnader etc.) ska utgå. 
 
Avgift för borgerlig kommunal begravning 
Kommunens avgift för att tillhandahålla borgerlig begravningsförrättare är densamma 
som dagsarvodet till förtroendevald enligt kommunens arvodesreglemente. 
Avgiften betalas av den som beställer tjänsten, vanligen dödsboet. 
Begravningsbyrå har rätt att ta ut ersättning för andra kostnader i samband med 
borgerlig begravning med kommunal begravningsförrättare, t.ex. lokal och musik.  
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