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Vb§ 1
Förordnanden som vigselförrättare
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Örebro län har inkommit med förfrågan daterad den
11 oktober 2018 rörande förordnanden som vigselförrättare.
Enligt Äktenskapsbalken kap 4 § 3 är den som länsstyrelsen förordnar behörig att
vara vigselförrättare. Äktenskapsbalken kap 4 § 4 fastslår att förordnandet som
vigselförrättare gäller för en viss period. För närvarande finns fyra vigselförrättare i
kommunen, Anna-Marina Lewicki, Jimmy Gustavsson, Anders Andersson och
Daniel Johansson. Nuvarande förordnanden upphör den 31 december 2018 för tre
av kommunens fyra vigselförrättare.
Länsstyrelsen i Örebro län anför i förfrågan om de nuvarande fyra vigselförrättarna
skall kvarstå och/eller om ny vigselförrättare skall föreslås . I förslag till nya
vigselförrättare skall det framgå att den nya personen uppfyller kraven för
uppdraget.
Besked med anledning av förfrågan önskas snarast, dock senast den
14 december 2018.

Valberedningens förslag
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta föreslår förordnanden av
följande personer som vigselförrättare till och med den 31 december 2022:
Anna-Marina Lewicki, Storgruvegatan 4 B, Kopparberg
Anders Andersson, Hagendalsvägen 9, Kumla
Daniel Johansson, Professorsvägen 6, Kopparberg
Johanna Haaraoja, Väpplingvägen 3, Kopparberg
Förslaget till vigselförrättare motiveras av att Anna-Marina Lewicki,
Anders Andersson och Daniel Johansson tidigare varit vigselförrättare och
Johanna Haaraoja har god erfarenhet som vittne vid vigslar. Vidare innebär
förslaget en jämn könsfördelning.

Justerandes sign.
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Förordnanden som vigselförrättare
Länsstyrelsen har tidigare med stöd av 4 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB) på
ansökan från Ljusnarsbergs kommun förordnat vigselförrättare i kommunen.
Enligt 4 kap. 4 § andra stycket ÄktB ska ett förordnande som vigselförrättare gälla
för en viss period. Kommande förordnanden av vigselförrättare kommer därför att
tidsbegränsas till att gälla till och med den 31 december 2022.
Enligt 4 kap. 4 § första stycket ÄktB ska länsstyrelsen innan någon förordnas till
vigselförrättare pröva att han eller hon har de kunskaper och kvalifikationer i
övrigt som behövs för uppdraget.
Länsstyrelsen vill nu ha besked från kommunen om de nedan nämnda personerna
ska kvarstå som vigselförrättare även under kommande period. I samband med
förslag på nya vigselförrättare vill Länsstyrelsen också att det redan av det
underlag som kommunen ger in till Länsstyrelsen ska framgå att den föreslagna
personen uppfyller kraven för uppdraget.
Vid förslag på nya förordnanden eftersträvar Länsstyrelsen en jämn
könsfördelning.
Besked önskas snarast, dock senast den 14 december 2018.

Dina Sabanija

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www .lansstyrelsen.se/dataskydd.
Kopia till:
Anna-Marina Martinsson, Hörken 148, 772 94 Grängesberg
Jimmy Gustavsson, Källtorpsvägen 2 A, 714 31 Kopparberg
Anders Andersson, Hagendalsvägen 9, 692 30 Kumla
Daniel Johansson, Professorsvägen 6, 714 32 Kopparberg
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