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Yttrande över ansökan som vigselförrättare
Bakgrund
Danderyds kommun har fått en remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län
gällande en ansökan om förordnande som vigselförrättare.
Borgerliga vigselförrättare utses av länsstyrelserna efter förslag från
kommunerna i länet. Förrättarna får viga personer i hela landet.
Länsstyrelsen förordnar det antal vigselförrättare som kommunerna
bedömer det finns behov av. Länsstyrelsen prövar om en person uppfyller
de kunskaper och kvalifikationer som behövs för uppdraget.
Sedan den 1 maj gäller en ny äktenskapslagstiftning. För borgerliga
vigselförrättare innebär förändringarna följande:
- Förordnandet ska gälla för en viss period. Tidigare gällde det tillsvidare
men praxis från år 2007 är fyra år. Nu sätts ett bestämt datum vid varje
förordnande. I beslut som nu fattas hos Länsstyrelsen i Stockholms län
gäller förordnandena fram till den 31 december 2011, enl uppgift från
Länsstyrelsen.
- Borgerlig vigsel kan bara förrättas av vigselförrättare som har förordnats
av länsstyrelserna, lagfarna domare har inte längre kvar uppgiften att
förrätta vigslar.
- Länsstyrelsens beslut går inte att överklaga.
Yttrande över behov av vigselförrättare i Danderyd
De senaste åren har drygt 30 borgerliga vigslar/per år förrättats av åtta
vigselförrättare i Danderyds kommun. Några har flyttat från kommunen
men står fortfarande kvar som vigselförrättare. Fördelningen av uppdragen
per vigselförrättare varierar stort, mellan 0 - 14 uppdrag per år. Hittills
under 2009 har 19 vigslar förrättats av fyra vigselförrättare. Uppdragen per
vigselförrättare har varierat mellan ett och tio.
Kommunledningskontoret bedömer att Danderyds kommun är väl
tillgodosedd med avseende på antal vigselförrättare. Förutom kommunens
egna förrättare kan vigselparen välja vigselförrättare boende i andra
kommuner om de så önskar.
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Eftersom kommunledningskontoret gör bedömningen att behov av fler
vigselförrättare inte föreligger förslås att Länsstyrelsen i Stockholms län
avslår ansökan om förordnade som generell vigselförrättare.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget
och föreslår Länsstyrelsen i Stockholms län att ansökan avslås.
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