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Ansökan om att bli vigselförrättare 

INLEDNING 
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Från Anna Billman har inkommit en ansökan om att bli vigselförrättare. Enligt 
praxis så anses det ej lämpligt att till vigselförrättare utse någon som har nära 
anknytning till en kommersiell verksamhet i form av hotell- och konferensverk
samhet eller liknande verksamhet. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/155/1, missiv från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/155/2, ansökan 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

BESLUT 

Ledningsutskottet beslutar 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

8{11) 
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MISSIV 
VlRVE SVEDLUND 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Medborgarkontoret 

SALAKOMMU . 
Kommuns!vrelsens !örvalming 

Virve Svedlund 

Kommunstyrelsen 

MISSIV 

Ansökan om att bli vigselförrättare 
Från Anna Billman har inkommit en ansökan om att bli vigselförrättare. Anna 
Billman driver ett företag som sysslar med internetprogrammering, matservering, 
ekoturism med mera. 

Enligt praxis som tillämpas är det inte lämpligt att till vigselförrättare utse någon 
som har nära anknytning till en kommersiell verksamhet i form av hotell- och 
konferensverksamhet eller liknande verksamhet Eftersom Anna Billman har just 
den anknytningen kan hennes ansökan inte förordas. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att avslå ansökan från Anna Billman om att bli vigselförrättare. 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

4J~m~ 0;ur~/ 
Virve Svedlund 
kommunjurist 
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Sala kommun Möklinta 2013-04-24 

Ansökan om att bli vigselförrättare SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvallning 

l 29 
Hej! 

Jag heter Anna Billman och bor i Möklinta (född och uppväxt här, för övrigt, och nyss fyllda 50 . Jag 

driver eget företag sen 13 år tillbaka (Annal und a Teknik & Design AB, med internetprogrammering 

samt matservering med mera). Jag har alltid varit engagerad i bygden och har arbetat i styrelsen för 

ett flertal föreningar i såväl Möklinta som Sala (Föreningen Möklintagården, Företagarcentrum ideell 

förening, LRF Kommungrupp Sala för att nämna några). Jag har även varit engagerad i 

kommunpolitiken och satt som representant för Centerpartiet i såväl kommunfullmäktige och i 

Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden innan jag för något år sen blev tvungen att avgå för att jag 

höll på att bli "utbränd". 

l mitt företagande har jag nu lagt till en ekoturism-verksamhet där jag erbjuder "gästabud i 

vildmarken", alltså fest ute i skog och mark där jag lagar maten över öppen eld. Jag har fått flera 

förfrågningar om att hålla bröllop, både i vikingastil och med naturnära fokus- och därför skulle jag 

gärna vilja vara vigselförrättare själv. Det finns en tendens bort från de storskaliga kyrkbröllopen och 

till enklare och mer naturnära ceremonier, och det vill jag gärna stödja. Min stora önskan är att 

kunna utforma en ceremoni tillsammans med brudparet som utgår från natur och hållbarhet även i 

äktenskapslöftena, på ett sätt som kanske känns mer meningsfullt för moderna människor än de 

gamla kyrkliga ritualerna. 

Jag är själv medlem i Svenska Kyrkan, gift kyrkligt (även om vigseln skedde i Möklinta Gammelgård 

under mycket enkla former) men för de som inte själv har samma förankring i kyrkan vill jag gärna 

erbjuda alternativ som medger lite mer personlig utformning. Oavsett om det sker ute i skogen eller 

inte. 

Med vänlig hälsning 

Anna Billman 

Hammarby 121 

733 99 Möklinta 

anna@annalunda.se 

070-651 85 65 
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