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LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Rättsenheten

Enligt sändlista

Förordnande av ombud enligt begravningslagen
Länsstyrelsen ska, i enlighet med 51 begravningsförordningen
(1990: 1147), utse begravningsombud för en tid av fyra kalenderår, räknat
från och med 1 januari året efter det år då det hållits val till
kommunfullmäktige.
Länsstyrelsen ska nu förordna begravningsombud för tidsperioden 1 januari
2019 - 31 december 2022. Er kommun ges härmed tillfälle 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 och
ska skickas till vastragotaland@lansstyrelsen.se.
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.
Lars Schill
Länsjurist
010-224 54 92
Detta har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift
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Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Sändlista
Alla kommuner i länet (E-post)
Kopia
Akten
Sändlista
Ale kommun
Alingsås kommun
Bengtsfors kommun
Bollebygd kommun
Borås kommun
Dals-Ed kommun
Essunga kommun
Falköping kommun
Färgelanda kommun
Grästorp kommun
Gullspång kommun
Göteborg kommun
Götene kommun
Herrljunga kommun
Hjo kommun
Härryda kommun
Karlsborg kommun
Kungälv kommun
Lerums kommun
Lidköping kommun
Lilla
Edet
kommun
Lysekil kommun
Mariestad kommun
Mark kommun
Mellerud kommun
Munkedal kommun
Mölndal kommun
Orust kommun
Partille kommun
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Skara kommun
Skövde kommun
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Sotenäs kommun
Stenungsund kommun
Strömstad kommun
Svenljunga kommun
Tanum kommun
Tibro kommun
Tidaholm kommun
Tj örn kommun
Tranemo kommun
Trollhättan
kommun
Töreboda kommun
Uddevalla kommun
Ulricehamn kommun
Vara kommun
Vårgårda kommun
Vänersborg kommun
Åmål kommun
Öckerö kommun
Falkenberg kommun
Halmstad kommun
Hylte kommun
Kungsbacka kommun
Laholm kommun
Varberg kommun

