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Yrkande angående – Borgerliga vigslar under 
pågående pandemi 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontorets får i uppdrag att omgående se över rutinerna för vigslar i 

Rådhuset för att hindra smittspridning. 

2. Stadsledningskontoret möjliggör för utomhusvigslar i Rådhuset 

Yrkandet 
De borgerliga vigslar som genomförs i Rådhuset sker med så gott som oförändrade 

rutiner trots att vi har en pågående pandemi. Det informeras skriftligt till brudpar att de 

ska boka om och inte komma om de har symptom. De upplyses även om att håll avstånd 

till andra inne i Rådhuset samt får information om att det finns möjlighet att tvätta sina 

händer innan vigseln. 

Det är svårt att förstå varför vi inte vidtar mer åtgärder i denna allvarliga situation vi 

befinner oss i. Här i staden är det tillåtet att ta med 15 gäster inklusive sina vittnen och 

exklusive barn under 13 år. Om vi jämför med Stockholm så ger de i nuläget tillåtelse till 

två gäster inklusive barn och de meddelar att man får vara beredd att vänta utomhus tills 

det är dags för ceremonin oavsett väder. 

Malmö tillåter två gäster samt barn under 12 år och har ställt in samtliga vigslar i 

Rådhuset under sommaren. 

Folkhälsomyndigheten hänvisar till att smittspridningsrisken inte är lika påtaglig 

utomhus. Vårt Rådhus har fantastiska möjligheter till utomhusvigslar tex på innergården. 

Denna gård har två separata dörrar så att inte olika brudpar med följen behöver mötas. 

Vi viger idag i en fast möblerad relativt liten sal och var femte minut kommer nya 

brudpar med följe på upp till femton personer in (plus eventuella barn). Vi har även upp 

till tio grupper av människor väntande inne i Rådhuset vid olika stationer. 

På ett vigselpass i Rådhuset passerar, om vi räknar med ett snitt på 10 medföljande per 

par 120 personer per timme och vi har öppet i minst två timmar (utökat under högsäsong) 

Det finns risker för alla inblandade, värdar, förrättare, brudpar och gäster. 

När det finns bra alternativ tillgängliga är det svårt att förstå varför vi inte är mer 

försiktiga och ansvarstagande. 
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