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21431-54650-2018 

Österåkers kommun 
184 86 Åkersberga 

Förordnande som vigselförrättare 

Beslut , ^ ^ 
Länsstyrelsen förordnar Cecilia Ringstedt,^(|||ÉMflM|BtRPThomas 
Klemcntsson,1^^m^gH som vigselförrättare enligt 4 kap. 3 § 
äktenskapsbalken (1987:230). 

Förordnandet som vigselförrättare gäller till och med den 31 december 2022. 

Redogörelse för ärendet 
Österåkers kommun ansöker om förordnande som vigselförrättare för Cecilia 
Ringstedt och Thomas Klementsson och anför i h uvudsak följande. Kommunen 
bedömer att Cecilia Ringstedt och Thomas Klementsson är väl medvetna om 
vigselns betydelse och det ansvar som uppdraget innebär, vidare anser kommunen 
att de är förtroendeingivande och lämpliga kandidater som vigselförrättare för 
Österåkers kommun. 

Motivering 
Behörig att vara vigselförrättare är enligt 4 kap. 3 § äktenskapsbalken bl.a. den 
som länsstyrelsen har förordnat. 

Innan någon förordnas till vigselförrättare ska länsstyrelsen pröva att han eller hon 
har de kunskaper och kvalifikationer i övrigt som behövs för uppdraget. 
Förordnandet ska gälla för en viss period, om det inte har begränsats att gälla till 
en angiven dag. Detta framgår av 4 kap. 4 § äktenskapsbalken. 

Länsstyrelsen finner att Cecilia Ringstedt och Thomas Klementsson har de 
kunskaper och kvalifikationer som behövs för uppdraget. Det finns därmed skäl 
att förordnande dem som vigselförrättare. 

Beslutande 
Detta beslut har fattats och godkänts digitalt av Anette Zachrisson 

Postadress Besöksadress 
Länsstyrelsen Stockholm Regeringsgatan 66 
Box 22067 
104 22 STOCKHOLM 

Telefon E-post/webbplats 
010-223 10 00 stockholm@lansstyrelsen.se 
Fax www.lansstyrelsen.se/stockholm  
010-223 11 10 



2(2) 

Datum Beteckning 
2019-02-07 21431-54650-2018 

Upplysningar 
Förordnande som vigselförrättare innebär rätt och skyldighet att fön-ätta vigsel 
enligt gällande bestämmelser, framför allt äktenskapsbalken och förordningen 
(2009:263) om vigsel som förrättas av särskilt förordnad vigselförrättare. 

Förordnandet får inte användas på ett sådant sätt att vigsel eller vigselakt kan 
komma att förknippas med religiös inriktning eller annan trosuppfattning. 

Förordnandet får inte användas i e ller ingå som ett led i kommersiell verksamhet. 

Kopia till: 
Skatteverket, Folkbokföringsenheten, Ulrika Lind, 106 61 Stockholm 

Cecilia Ringstedt,4|fjp|00QHNfMfl|MP^kersberga 
Thomas Klementsson, j0f0B^^^^j|||j000^|fl^Åkersberga 

Bilagor till den förordnade: 
SFS 1987:230 
SFS 2009:263 
Kontaktuppgifter 
Formulär för protokoll vid vigsel 
Räkning 
Vigselbevis 
Informationsskrivelse angående vigsel 


