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§ 145
Svar på motion - Inrätta borgerliga
namngivningsofficianter (KSKF/2016:571)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 4
april 2017. Av skrivelsen framgår att motionären Ingrid Sermeno Escobar (-)
föreslår att förutsättningar för att inrätta borgerliga namngivningsofficianter utreds.
Motionären hänvisar till att allt fler väljer bort kyrkans barndop, vilket kan bero på
att familjen inte tillhör någon kyrkan eller inte är troende. Många familjer ordnar i
stället en namngivningsfest på egen hand och här föreslår motionären att en person
som är utsedd av kommunen kan hålla i ceremonien, som en borgerlig
vigselförrättare.
Borgerliga vigselförrättare utses av Länsstyrelsen. Vigselförrättarna får ett så kallat
förordnande och följer vid vigselakten en viss juridik.
Oavsett om familjen väljer en namngivningsceremoni eller inte så måste barnets
namn anmälas till Skatteverket av vårdnadshavaren inom tre månader.
Kommunledningskontoret anser att familjen själv kan välja ceremoni och person
som de anser lämplig vid en namngivningsceremoni utan att detta ska hanteras via
den kommunala administrationen då inga juridiska krav för sådana ceremonier
finns.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag innebärande
att motionen avslås.
____
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KSKF/2016:571

Kommunstyrelsen

Svar på motion om att inrätta borgerliga
namngivningsofficianter
Förslag till beslut
Motionen avslås.

Sammanfattning
Motionären föreslår att förutsättningar för att inrätta borgerliga
namngivningsofficianter utreds. Motionären hänvisar till att allt fler väljer bort
kyrkans barndop, vilket kan bero på att familjen inte tillhör någon kyrkan eller inte
är troende. Många familjer ordnar i stället en namngivningsfest på egen hand och
här föreslår motionären att en person som är utsedd av kommunen kan hålla i
ceremonien, som en borgerlig vigselförrättare.

Ärendet
Borgerliga vigselförrättare utses av Länsstyrelsen. Vigselförrättarna får ett så kallat
förordnande och följer vid vigselakten en viss juridik.
Oavsett om familjen väljer en namngivningsceremoni eller inte så måste barnets
namn anmälas till Skatteverket av vårdnadshavaren inom tre månader.
Kommunledningskontoret anser att familjen själv kan välja ceremoni och person
som de anser lämplig vid en namngivningsceremoni utan att detta ska hanteras via
den kommunala administrationen då inga juridiska krav för sådana ceremonier
finns.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör

Lena Lundberg
Administrativ chef

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-10-27

Sida

1(1)

§ 242
Motion - Inrätta borgerliga namngivningsofficianter
(KSKF/2016:571)
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Ingrid Sermeno Escobar (-) har den 25 oktober 2016 lämnat in en motion - Inrätta
borgerliga namngivningsofficianter.
Motionären yrkar på följande:


Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta
borgerliga namngivningsofficianter.

______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, för åtgärd
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