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Sammanträdesdatum 

VALBEREDNINGEN 2018-10-29 

Justerandes sign. 

Vb§2 

Förordnande av ombud enligt Begravningslagen 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Dalarnas län har inkommit med remiss daterad den 16 oktober 2018 
rörande förordnande som ombud enligt Begravningslagen. 

Enligt Begravningsförordningen § 51 skall länsstyrelsen utse begravningsombud 
för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med 1 januari året efter det år då det 
hållits val till kommunfullmäktige. Kommunen ges enligt Begravningsförordningen 
§ 50 tillfälle att föreslå en eller flera personer som begravningsombud. För 
närvarande är Ulla Diedrichsen kommunens begravningsombud. Förslag till 
lämpliga begravningsombud skall vara skriftligt motiverade. Länsstyrelsen ser 
gärna att kommunen föreslår personer som begravningsombud vilka inte innehar 
uppdrag i Svenska kyrkan. 

Svar med anledning av remissen skall vara Länsstyrelsen i Dalarnas län tillhanda 
senast den 16 november 2018. 

Valberedningens förslag 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta föreslå Ulla Diedrichsen, 
Stensbrovägen 7, Kopparberg som kommunens begravningsombud. Förslaget 
motiveras att Ulla Diedrichsen har erfarenhet av uppdraget samt ej är medlem av 
Svenska kyrkan. 
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Enl. Sändlista 

1 {1) 

Dnr: 204-12098-2018 

Förordnande av ombud enligt begravningslagen 

Länsstyrelsen ska, i enlighet med 51 § begravningsförordningen (1990:1147), utse 
begravningsombud för en tid avfyra kalenderår, räknat från och med första 1januari året efter 
det år då det hållits val till kommunfullmäktige. 

Länsstyrelsen ska nu förordna begravningsombud för tidsperioden 1januari 2019 och 31 
december 2022. Er kommun ges härmed tillfä.lle att, i enlighet med 50 § 

begravningsförordningen (1990:1147), föreslå en eller flera personer som kan vara lämpliga för 
uppdraget som begravningsombud enligt begravningslagen. Kommunen kan även föreslå 
personer som kommer från andra trossamfund eller andra livsåskådningsorganisationer än 
Svenska kyrkan och är verksamma inom kommunens område. 

Länsstyrelsen ser gärna att kommunen föreslår personer som inte innehar uppdrag i Svenska 
kyrkan, som exempelvis ledamot i beslutande organ inom Svenska kyrkan. 

Förslag på lämpliga begravningsombud ska vara skriftligt motiverade. 

Länsstyrelsen emotser svar senast den 16 november 2018. 

Upplysning 
Länsstyrelsen ser gärna att bifogad annons läggs ut på kommunens hemsida för att på så vis ge 
andra trossamfund än Svenska kyrkan och livsåskådningsorganisationer som är verksamma 
inom kommunens område tillfälle att föreslå lämpliga personer för uppdraget. 

Hanna Anagrius 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Så här hanterar vi dina personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

Sändlista: 
Alla kommuner i Örebro län (per e-post) 

Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Postadress 791 84 FALUN 

Besöksadress Åsgatan 38 

Telefon 010 225 00 00 Webb www.lansstyrelsen.se/dalarna Bankgiro 5050-5858 

E-post dalarna@lansstyrelsen.se Orgnr 202100-2429 




