
 

 

 

 

 

Borgerliga vigselförrättare 2023-2026 

19 

2022KS454 
   

Page 471 of 1090



 1(2) 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen  
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Diarienummer 
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Borgerliga vigselförrättare för tidsperioden 1 januari 2023–
31 december 2026 – Härryda kommuns förslag till 
länsstyrelsen 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Länsstyrelsen i Västra Götalands län att förordna 
följande personer som borgerliga vigselförrättare under tidsperioden 
1 januari 2023–31 december 2026. 
 
Katia Petkova (M) 
Peter Arvidsson (SD) 
Jenny Spiik (SD) 
Maria Kornevik Jakobsson (C) 
Pernilla Sjöberg (C) 
Egil Gry (V) 
Anita Anger (L) 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Länsstyrelsen i Västra Götalands län förordnar borgerliga vigselförrättare på 
tid som motsvarar en mandatperiod efter det senaste allmänna valet. Det 
innebär att förordnandet för de vigselförrättare som myndigheten har 
förordnat efter den 1 januari 2019 löper ut den 31 december 2022. 
Länsstyrelsen anhåller därför om uppgift beträffande vilka vigselförrättare 
kommunen vill ska förordnas under tidsperioden 1 januari 2023–31 
december 2022. 
 
Partierna har fått information om uppdraget som borgerlig vigselförrättare 
och har inkommit med förslag till borgerliga vigselförrättare för 
tidsperioden 1 januari 2023–31 december 2026. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 18 oktober 2022 
 Skrivelse från Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
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Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef
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Postadress: 403 40 Göteborg 
 

Telefon: 010-224 40 00 (vxl) 
 

Webb: www.lansstyrelsen.se/vastragotaland E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 
 

  Samtliga kommuner i Västra Götalands län  

 

Förordnande av vigselförrättare under perioden den 1 januari 
2023 till och med den 31 december 2026 
 
Enligt 4 kap. 3 § första stycket 2 äktenskapsbalken (1987:230) är länsstyrel-
sen behörig att förordna vigselförrättare. För den praktiska tillämpningen av 
länsstyrelsens förordnande av vigselförrättare betonas i prop. 1964:163 s. 
117 vikten av att borgerliga vigselförrättare utses så att de finns på de orter 
där behov av sådana vigselförrättare föreligger. Vidare uttalas i prop. 
1968:136 s. 82 att ”det bör naturligen ankomma på vederbörande kommun 
att mot bakgrund av föreliggande behov ta initiativ till att vigselförrättare 
förordnas”.  
 
Länsstyrelsen förordnar de vigselförrättare som föreslås av kommunen på 
tid som motsvarar en mandatperiod efter det senaste allmänna valet. Det in-
nebär att förordnandet för den som förordnats efter den 1 januari 2019 löper 
ut den 31 december 2022.  
 
I enlighet med den ändring av 4 kap. 4 § äktenskapsbalken som trädde ikraft 
den 1 maj 2009 ska Länsstyrelsen pröva att den person som ska förordnas 
som vigselförrättare har de kunskaper och de kvalifikationer i övrigt som 
behövs för uppdraget.  
 
Länsstyrelsen anhåller om uppgift på vilka personer som kommunen vill ska 
förordnas under mandatperioden den 1 januari 2023 till och med den 31 de-
cember 2026 samt en kort beskrivning av varför dessa personer anses lämp-
liga för uppdraget (om personen i fråga har varit förordnad som borgerlig 
vigselförrättare tidigare räcker detta som motivering). 
 
Efter mottagande av de efterfrågade uppgifterna kommer Länsstyrelsen att 
genomföra kunskapskontroll beträffande respektive föreslagen vigselförrät-
tare genom att Länsstyrelsen skickar ut ett antal frågor för besvarande. 
 
Länsstyrelsen vill ha dessa uppgifter senast den 28 oktober 2022.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
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För frågor kontakta handläggare Nadja Arvidsson, 010 224 54 93. 
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