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Innehållsförteckning
§ 141 Yttrande över ansökan om förlängt förordnande som borgerlig 

vigselförrättare
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§ 141

Yttrande över ansökan om förlängt förordnande som borgerlig 
vigselförrättare 
KS 2018.0522

Ärendet
Länsstyrelsen har, inför ny mandatperiod, skickat en förfrågan till samtliga nuvarande 
borgerliga vigselförrättare i Klippans kommun om intresse av förlängt förordnande. Hans 
Bertil Sinclair har ansökt om att på nytt förordnas som borgerlig vigselförrättare för en 
period på fem år. Länsstyrelsen har remitterat ansökan till Klippans kommun för yttrande 
senast den 20 september. Länsstyrelsen önskar särskilt besked om hur kommunen 
bedömer behovet av vigselförrättare.

Klippans kommun har för närvarande fem borgerliga vigselförrättare vilket, i förhållande 
till kommunens storlek, är ett rimligt antal. Kommunen har dock tidigare haft sju 
vigselförrättare. Vigselförrättare har påtalat att det funnits tillfällen då de inte kunnat viga 
par på de datum som önskats. Att öka antalet till sju vigselförrättare igen hade gett bättre 
förutsättningar att tillmötesgå önskemål om vigseldatum.

Hans Bertil Sinclair har erfarenhet från uppdraget som borgerliga vigselförrättare och är 
väl förtrogen med vad det innebär. Kansliavdelningen föreslår att kommunen ställer sig 
positiv till att Hans Bertil Sinclairs förordnande som borgerlig vigselförrättare förlängs.

Beslutsunderlag
Kansliavdelningens skrivelse 2018-09-03.
Yttrande gällande ansökan om förlängning av förordnande, bilaga Au § 140/18.
Länsstyrelsens remiss
Hans Bertil Sinclairs ansökan om förlängning.

Yrkande
Kerstin Persson (S) yrkar att kommundirektören ges i uppdrag att se över vilka behov 
som finns avseende antal vigselförrättare samt att princip tas fram för vem 
kommunen föreslår som vigserförrättare.

Arbetsutskottets beslut
1. Ställer sig bakom kansliavdelningens yttrande och översänder detta till
    Länsstyrelsen som sitt remissvar.
2. Uppdrar till kommundirektören att se över vilka behov som finns avseende
    antal vigselförrättare samt att princip tas fram för vem kommunen föreslår
    som vigserförrättare.
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2. Paragrafen justeras omedelbart.
_____

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen, skane@lansstyrelsen.se

Paragrafen är justerad
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Datum
2018-09-02

Beteckning
109407

Ert datum
2018-08-30

Er beteckning
214-25512-2018

Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax              Hemsida                 Bankgiro
264 80 Klippan Trädgårdsgatan 12 0435-280 00                           www.klippan.se         991-2122

Direkttelefon E-post                     PlusGiro 
                                                          829 79-6

Länsstyrelsen Skåne
Förvaltningsjuridiska enheten

Yttrande angående ansökan om förlängt förordnande som 
borgerlig vigselförrättare

Hans Bertil Sinclair har ansökt om att på nytt förordnas som borgerlig 
vigselförrättare inom främst Klippans kommun. Länsstyrelsens 
förvaltningsjuridiska enhet i Skåne har remitterat ansökan till Klippans 
kommun för yttrande senast den 20 september. Länsstyrelsen vill även ha 
besked om hur kommunen bedömer behovet av vigselförrättare.

Klippans kommun har för närvarande fem borgerliga vigselförrättare men 
har tidigare haft sju. Vigselförrättare har påtalat att det funnits tillfällen då 
de inte kunnat viga par på de datum som önskats. Att öka antalet till sju 
vigselförrättare igen hade gett bättre förutsättningar att tillmötesgå 
önskemål om vigseldatum. 

Hans Bertil Sinclair har sedan tidigare erfarenhet från uppdraget och är väl 
förtrogen med vad det innebär. Klippans kommun ställer sig positiv till att 
Hans Bertil Sinclairs förordnande som borgerlig vigselförrättare förlängs 
med 5 år.

Cecilia Christensen
Kanslichef
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