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Avgift för borgerlig vigsel - utomstående 
Kumla kommun anordnar för närvarande borgerlig vigsel utan kostnad för dem som 
ska gifta sig. Administrationen sköts av kansliavdelningen vid kommunlednings-
kontoret och vigseln ombesörjs av en vigselförrättare som utsetts av länsstyrelsen. 
Ersättning till vigselförrättaren betalas av länsstyrelsen. 
 
Kansliavdelningens administration består huvudsakligen av följande åtgärder: 
 

- Kontroll av att intyg om hindersprövning/vigsel har utfärdats av Skatteverket, 
- Upprättande av protokoll och vigselbevis, 
- Bokning av lokal och inköp samt hämtning av blommor när vigseln ska äga 

rum i stadshuset, 
-  Tillhandahållande av vittnen under vardagstid, så vidare inte paret har med 

sig egna vittnen vid vigsel i stadshuset, 
- Bokning av vigselförrättare, 
- Upprättande av protokoll. 

 
Från och med den 1 maj 2009 är äktenskapet könsneutralt. Vigselrätten för lagfarna 
domare vid landets domstolar har återkallats från samma datum. Väntetiden hos 
Örebro kommun har gjort att de hänvisar till andra kommuner såsom Kumla för de 
som inte anser att de kan vänta. Under de senaste åren har antalet vigslar ökat i 
Kumla kommun (ca 20 st/år mellan 2002-2008 och ca 40 st/år mellan åren 2009-
2011). Av dem som vänder sig till kommunen för att ingå äktenskap är 20-30 % 
folkbokförda i en annan kommun.  
Flera och fler kommuner runt om i landet har numera börjat ta ut en avgift för att 
administrera en vigsel, exempelvis gör Nysnäshamn, Tyresö, Göteborg och Malmö 
detta. Avgiften varierar mellan 300 – 1100 kr. Vissa av kommunerna tar ut en avgift 
oavsett var paret är folkbokfört och vissa tar bara ut en avgift för ”utomstående” par, 
alltså sådana par det ingen av de två är folkbokförda i den egna kommunen. 
 
I och med att antalet borgerliga vigslar i Kumla kommun har ökat de senaste åren och 
undertecknads bedömning är att de utomstående vigslarna kommer att fortsätta 
vara av samma omfattning. Motivet till att kommunen administrerar 
vigselförrättarnas handlingar samt tillhandahåller lokal och utsmyckning av 
densamma är detta primärt ska vara en service gentemot sina kommuninvånare. Mot 
denna bakgrund bedömer kommunledningskontoret att en avgift bör tas ut för att 
täcka de kostnader som uppstår i samband med anordnande av vigsel, för de som 
inte är folkbokförda i vår kommun. 
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Kommunledningskontoret föreslår att en avgift om 600 kr tas ut vid borgerlig vigsel. 
Avgiften ska tas ut när ingen i paret som ska vigas är folkbokförd i Kumla kommun. 
 
Kommunledningskontoret gör bedömningen att avgiften inte ska återbetalas 
vid en av- eller ombokning av vigseln. Motivet till detta är att en administrativ 
kostnad uppkommer för kommunstyrelseförvaltningen i direkt anslutning till att 
vigseln bokas, eftersom arbetet då påbörjas med att förbereda vigseln. Om en av- 
eller ombokning sker har således den administrativa kostnaden redan uppkommit för 
förvaltningen. I anslutning till bokning av vigseln skickas en faktura med betalning 
inom 15 dagar. 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 

1. tar ut en avgift om 600 kr vid borgerlig vigsel när ingen i paret som ska vigas 
är folkbokförd i Kumla kommun. Avgiften är inte återbetalningsbar vid av- 
eller ombokning.  

2. tar ut en avgift för vigsel som förrättas efter den 1 november 2012. 
 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 
Hans Boskär 
administrativ chef 


