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§ 213
Avgift för borgerlig vigsel (KSKF/2017:360)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. En administrationsavgift på 1000 kronor tas ut för vigsel av personer som
inte är medlem av Eskilstuna kommun. Avgiften tas ut per vigsel och tas ut
innan vigseln sker. Är en av personerna medlem av Eskilstuna kommun tas
ingen avgift ut.
2. Avgiften ska gälla från och med den 1 januari 2018.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 19
oktober 2017. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna Direkt sköter administrationen
av borgerliga vigslar på uppdrag av kommunledningskontoret. Eskilstuna kommun
har sedan länge administrerat borgerliga vigselförrättare. Vigselförrättarna utses av
Länsstyrelsen. I stadshuset i Eskilstuna och på andra platser i kommunen sker
vigsel av cirka 300-400 par per år.
I administrationen ingår att ha aktuell information om borgerlig vigsel på
eskilstuna.se, per telefon svara på frågor om borgerlig vigsel, boka vigselförrättare,
boka lokal och kontrollera att giltiga handlingar finns. Efter vigseln skickas intyg
till Skatteverket.
Kommunen sköter administrationen kring borgerlig vigsel och detta finansieras via
kommunala skattemedel. Ingen avgift tas i dagsläget ut för vigsel.
Kommunledningskontoret föreslår att en avgift ska tas ut för vigsel av par där båda
personerna inte är medlem av Eskilstuna kommun. Vem som är med medlem av en
kommun framgår av 1 kap. 5 § kommunallagen (2017:725).
På senare år har det blivit allt vanligare att planerade vigslar bokas av eller bokas
om eller att par som ska vigas helt och hållet uteblir. Detta har lett till ökade
kostnader för administration, då vigselförrättare, lokal med flera måste ändras eller
bokas av.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/ 2017:360

Kommunstyrelsen

Avgift för borgerlig vigsel
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. En administrationsavgift på 1000 kr tas ut för vigsel av personer som inte är
medlem av Eskilstuna kommun. Avgiften tas ut per vigsel och tas ut innan
vigseln sker. Är en av personerna medlem av Eskilstuna kommun tas ingen
avgift ut.
2. Avgiften ska gälla från och med den 1 januari 2018.

Ärendebeskrivning
Eskilstuna Direkt sköter administrationen av borgerliga vigslar på uppdrag av
kommunledningskontoret. Eskilstuna kommun har sedan länge administrerat
borgerliga vigselförrättare. Vigselförrättarna utses av Länsstyrelsen. I Stadshuset i
Eskilstuna och på andra platser i kommunen sker vigsel av cirka 300-400 par per
år.
I administrationen ingår att ha aktuell information om borgerlig vigsel på
eskilstuna.se, per telefon svara på frågor om borgerlig vigsel, boka vigselförrättare,
boka lokal och kontrollera att giltiga handlingar finns. Efter vigseln skickas intyg
till Skatteverket.
Kommunen sköter administrationen kring borgerlig vigsel och detta finansieras via
kommunala skattemedel. Ingen avgift tas i dagsläget ut för vigsel.
Kommunledningskontoret föreslår att en avgift ska tas ut för vigsel av par där båda
personerna inte är medlem av Eskilstuna kommun. Vem som är med medlem av en
kommun framgår av 1 kap. 5 § kommunallagen (2017:725).
På senare år har det blivit allt vanligare att planerade vigslar bokas av eller bokas
om eller att par som ska vigas helt och hållet uteblir. Detta har lett till ökade
kostnader för administration, då vigselförrättare, lokal med flera måste ändras eller
bokas av.
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