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LänSStyrelsen Datum Ärendebeteckning

i Stockholm 2022-12-28 214-62577-2022

Österåker - skärgårdskommunen

Hackstavägen 22

184 86 Åkersberga

Förordnande som Vigselförrättare

Beslut

Länsstyrelsen beslutar att förordna Richard Orgård,-,
som Vigselförrättare enligt 4 kap. 3 § äktenskapsbalken (1987:230).

Förordnandet som Vigselförrättare gäller från och med den 28 december
2022 till och med den 31 mars 2027.

Beskrivning av ärendet

Österåkers kommun ansöker om förordnande som Vigselförrättare för

Richard Orgård och anför i huvudsak följande. Richard Orgård är

förtroendeingivande och lämplig kandidat som Vigselförrättare för

Österåkers kommun.

Motivering till beslutet

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 ñnner att Richard Orgård har de kunskaper och
kvaliñkationer som behövs för uppdraget. Det flnns därmed skäl att

förordna honom som Vigselförrättare.

Information

Förordnande som Vigselförrättare innebär rätt och skyldighet att förrätta

vigsel enligt gällande bestämmelser, framför allt äktenskapsbalken och
förordningen (2009:263) om Vigsel som förrättas av särskilt förordnad
Vigselförrättare.
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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 eller ingå som ett led i kommersiell
verksamhet.

Beslutande

Beslutet har fattats av Anette Zachrisson.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till

Richardom
Bilagor till den förordnade:

Informationsskrivelse angående Vigsel

Formulär för protokoll Vid vigsel

Räkning

Vigselbevis

SFS 1987:230

SFS 2009:263


