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Tidsbegränsning av vigselförrättarnas förordnande
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Uppmana Länsstyrelsen att tidsbegränsa samtliga förordnanden som
vigselförrättare från Enköpings kommun.
2. Föreslå Länsstyrelsen att förordnades längd ska sättas till fyra år.
3. Föreslå Länsstyrelsen att se över att vigselförrättarna idag uppfyller kraven för
att verka som vigselförrättare.

Sammanfattning
Länsstyrelsen utser det antal vigselförrättare som det finns behov av i länets
kommuner. Vem som utses sker i regel i samråd med kommunen. I nuläget finns
sju utsedda vigselförrättare i Enköpings kommun.
Förordnandet till vigselförrättare är idag en blandning mellan tidsbegränsade
förordnanden och sådana som kvarstår till dess att den förordnade själv avsäger
sig uppdraget. Endast två av vigselförrättarna har idag tidsbegränsade
förordnanden. Den lösningen är inte förenlig med äktenskapsbalken och behöver
justeras.
Äktenskapsbalken 4 kap. 4 § anger att ”innan någon förordnas till vigselförrättare
enligt 3 § första stycket 2 ska länsstyrelsen pröva att han eller hon har de
kunskaper och kvalifikationer i övrigt som behövs för uppdraget.” Utöver lämplighet
anges även att ”Förordnandet ska gälla för en viss period, om det inte har
begränsats till att gälla till en angiven dag.” Det framgår även att en vigselförrättare
som inte uppfyller kraven ska få förordnandet återkallat.
Uppdraget som vigselförrättare är ett förtroendeuppdrag. Förordnandet bör därför,
och för att vara förenligt med äktenskapsbalken, tidsbegränsas. Även om
Länsstyrelsen är den myndighet som ger tillförordnandet bedömer förvaltningen att
de behöver uppmanas att göra denna åtgärd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-10-18

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Förvaltningen
Marcus Wennerström
0171-62 61 18
marcus.wennerstrom@enkoping.se

Tjänsteskrivelse
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Kommunstyrelsen

Tidsbegränsning av vigselförrättarnas förordnande
Förslag till kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Uppmana Länsstyrelsen att tidsbegränsa samtliga förordnanden som
vigselförrättare från Enköpings kommun.
2. Föreslå Länsstyrelsen att förordnades längd ska sättas till fyra år.
3. Föreslå Länsstyrelsen att se över att vigselförrättarna idag uppfyller kraven för
att verka som vigselförrättare.

Sammanfattning
Länsstyrelsen utser det antal vigselförrättare som det finns behov av i länets
kommuner. Vem som utses sker i regel i samråd med kommunen. I nuläget finns
sju utsedda vigselförrättare i Enköpings kommun.
Förordnandet till vigselförrättare är idag en blandning mellan tidsbegränsade
förordnanden och sådana som kvarstår till dess att den förordnade själv avsäger
sig uppdraget. Endast två av vigselförrättarna har idag tidsbegränsade
förordnanden. Den lösningen är inte förenlig med äktenskapsbalken och behöver
justeras.
Äktenskapsbalken 4 kap. 4 § anger att ”innan någon förordnas till vigselförrättare
enligt 3 § första stycket 2 ska länsstyrelsen pröva att han eller hon har de
kunskaper och kvalifikationer i övrigt som behövs för uppdraget.” Utöver lämplighet
anges även att ”Förordnandet ska gälla för en viss period, om det inte har
begränsats till att gälla till en angiven dag.” Det framgår även att en vigselförrättare
som inte uppfyller kraven ska få förordnandet återkallat.
Förvaltningens bedömning
Uppdraget som vigselförrättare är ett förtroendeuppdrag. Förordnandet bör därför,
och för att vara förenligt med äktenskapsbalken, tidsbegränsas. Även om
Länsstyrelsen är den myndighet som ger tillförordnandet bedömer förvaltningen att
de behöver uppmanas att göra denna åtgärd.
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Ekonomiska konsekvenser
Besluten har inte några ekonomiska konsekvenser för Enköpings kommun.
Sociala och miljömässiga konsekvenser
Besluten har inte några sociala eller miljömässiga konsekvenser för Enköpings
kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-18

Ulrika K Jansson
Kommundirektör
Enköpings kommun
Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen Uppsala län

Marcus Wennerström
t.f. enhetschef Medarbetarservice
Enköpings kommun

