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§ 50 Dnr KS 2015/80

Avgift för borgerliga vigslar

Kommunfullmäktige beslutar

att från och med 1 januari 2016 ta ut en avgift på 1000 kronor för
genomförande av borgerliga vigslar.

Ärendet
Den 1 maj 2009 genomfördes en lagändring som innebar att lagfarna domare i
tingsrätten förlorade sin vigselrätt och att ansvaret för att genomföra borgerliga
vigslar helt övergick till vigselförrättare utsedda av Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen förordnar vigselförrättare efter förslag från kommunen och efter
de behov som kommunen har. Under senare år har de borgerliga vigslarna
kommit att öka i antal. Flera kommuner har därför valt att införa avgifter för att
täcka kostnaderna som följer av att anordna vigslarna.

Under 90-talet genomfördes ca 20 borgerliga vigslar årligen i Trosa kommun.
Detta går att jämföra med dagens nivåer på ca 60 vigslar årligen. Kommunen
har hittills bekostat lokaler, material och administrativt stöd till de par som vill 
vigas borgerligt i kommunen. 

För att täcka dessa kostnader föreslås att kommunen framöver tar ut en avgift
på 1000 kronor för att genomföra borgerliga vigslar. Avgiften föreslås gälla för
alla par som bokar borgerlig vigsel genom kommunen från och med 1 januari 
2016.

Yrkanden
– Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
– Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.
– Tommy Fogelberg (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på föreliggande yrkanden och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkande från Daniel Portnoff (M) om 
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Forts.
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Forts. § 50

Reservation
– Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) reserverar sig enligt nedan skriftligen mot 
beslutet.
– Tommy Fogelberg (V) biträder Ann-sofie Soleby-Erikssons (S) reservation.

”Socialdemokraterna yrkar på att befästandet av kärlek i form av 
giftermål bör vara gratis för de enskilda och bidrar till kommunens 
turismsatsning då ofta sällskapen fungerar som lyckiga ambassadörer 
för vår kommun. Dessutom kan beslutet om att ta ut en avgift för 
vigseln strida mot gällande lagstiftning då det är myndighetsutövning.”

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2015-06-03, § 79
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-25
Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2015-05-18
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