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1. Syfte  

 

Syftet med riktlinjen är att ge en bild över kommunens syn hur våra borgerliga vigslar ska 

gå till samt förtydliga de borgerliga vigselförrättarnas uppdrag ur kommunens perspektiv.  

2. Koppling till lagstiftning och andra styrdokument  

 

Riktlinjen är förenlig med Äktenskapsbalken (1987:230) och förordningen (2009:263) om 

vigsel som förrättas av särskilt förordnad vigselförrättare.  

 

I äktenskapsbalken 4 kap ”Vigsel” regleras att länsstyrelsen förordnar vigselförrättare och 

att innan någon förordnas ska länsstyrelsen pröva om han eller hon har de kunskaper och 

kvalifikationer i övrigt som behövs för uppdraget. Uppfyller en vigselförrättare inte längre 

kraven eller missköter sitt uppdrag ska länsstyrelsen återkalla förordnandet. Vidare anges att 

en vigselförrättare som förordnats av länsstyrelsen är skyldig att förrätta vigsel.  

 

Förordningen om vigsel som förrättas av särskild förordnad vigselförrättare anger bl.a. att 

tid och plats för vigsel bestäms av vigselförrättaren efter samråd med paret. Vidare anges att 

vigselförrättaren har rätt till ersättning som betalas av länsstyrelsen efter ansökan från 

vigselförrättaren.  

 

Länsstyrelsen i Hallands län utser borgerliga vigselförrättare i Falkenbergs kommun. 

Vigselförrättare utses oftast på förslag från kommunen men det förekommer även att de 

utses på initiativ av privatpersoner. Kommunen ombeds oftast att yttra sig innan länsstyrelse 

utser en vigselförrättare. Uppdraget som vigselförrättare är opolitiskt. 

 

En vigselförrättare behöver ha kunskap om tillämplig lagstiftning  

gällande t.ex.: 

 hur en vigsel går till 

 hindersprövning 

 de dokument som ska upprättas och skickas in efter vigseln. 

 

Av kommunens dokumenthanteringsplan framgår att vigselförrättaren årligen ska skicka 

originalprotokollet samt hindersprövningen för utförda vigslar till kommunarkivet. Kopior 

av desamma ska skickas till Länsstyrelsen i Hallands län årligen. 

 

Regler kring ersättning för vigslar ansvarar länsstyrelsen för. 

 

I övrigt så ska vigselförrättaren ha kännedom om de regler som reglerar vigslar från 

Skatteverket. Regler kring hindersprövning samt efternamnsbyte  
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3. Riktlinje   

 

Plats för vigslar 
Vigslarna sker i Falkenbergs Stadshus.  

 

Om det finns önskemål om vigsel på annan plats måste överenskommelse ske med 

vigselförrättare.  

 

Tider för vigslar 
Lördagar mellan kl. 12-14, med undantag för påskafton, midsommardagen och jul- och 

nyårshelgen.  

 

Om det finns önskemål om vigsel på andra tider måste överenskommelse ske med 

vigselförrättare.  

 

Vittnen 
Paret som ska vigas ansvarar för att det finns två vittnen, som har fyllt 18 år och som kan 

legitimera sig. Om paret inte har egna vittnen och överenskommit med vigselförrättaren om 

vigsel i Falkenbergs Stadshus på en vardag mellan kl. 8-16 kan två tjänstemän närvara som 

vittnen.  

 

Bokning av vigslar 
Bokning av vigslar görs direkt till vigselförrättaren eller via kommunens hemsida.  

 

Kostnader för vigsel 
Själva vigseln är kostnadsfri men vigselförrättaren har rätt till körersättning.  

 
Antalet vigselförrättare i Falkenbergs kommun 
Antalet vigselförrättare i Falkenbergs kommun ska inte understiga 5 procent av de utförda 

vigslarna året tidigare. Ett riktmärke ska vara 10 procent av de utförda vigslarna förgående 

år.  

 

Vid nominering av vigselförrättare  
Det är ett hedersuppdrag att vara borgerlig vigselförrättare. En vigselförrättare ska ha gott 

omdöme, inge förtroende och ha den erfarenhet som krävs för att kunna genomföra 

uppdraget på bästa sätt. Falkenbergs kommun vill att du som vigselförrättare tar ditt uppdrag 

på allvar och på ett hedersamt vis förrättar vigslar så att stunden både blir högtidlig och 

glädjefylld för de par som ska ingå äktenskap.  

 

Vigselförrättare som utses av Falkenbergs kommun förbinder sig att utföra vigslar som är 

förenliga med äktenskapsbalken. 

 



 
 

4(4) 
 

 

 

Falkenbergs kommun 

311 80  Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 

e-post: kontaktcenter@falkenberg.se 

www.falkenberg.se 

Vigselförrättarna förbinder sig att utföra vigslar med rullande schema bland vigselförrättarna 

i Falkenbergs Stadshus på uppbokade tider mellan kl. 12.00 och 14.00 på lördagar, med 

undantag jul- och nyårshelgen, påskafton och midsommardagen.  

 

Vigselförrättarna ska utöver detta i möjligaste mån tillgodose de som ska ingå äktenskapets 

vilja om plats och tid. 

 

I kommunens yttrande till länsstyrelsen läggs stor vikt vid personlig lämplighet.  

Kommunen eftersträvar en jämn könsfördelning och eftersträvar att vigselförrättarna 

avspeglar samhället i stort. 

 

Vigselförrättaren förbinder sig att årligen skicka originalprotokollet samt hindersprövningen 

till kommunarkivet. Kopior på dessa ska även skickas till länsstyrelsen årligen. 

 

Ersättning för uppdraget 
Vigselförrättare ersätts av Länsstyrelsen för vigseln varför du som vigselförrättare inte har 

rätt att ta ut en avgift för vigseln. 

 

Utöver den ersättning som vigselförrättaren får från länsstyrelsen har vigselförrättaren rätt 

att ta ut en reseersättning, för de faktiska resekostnaderna, av dem som viger sig om detta 

sker på en annan plats än Stadshuset. Denna kostnad får inte överstiga den av Skatteverket 

avdragsgilla kostnad av kr/mil vid användande av egen bil.  

 

Förnyat förtroende av vigselförrättare.  
Vid omval av vigselförrättare läggs stor vikt hur vigselförrättaren tidigare utfört 

arbetsuppgiften samt hur många vigslar vigselförrättaren utfört under de senaste åren.  

4. Definitioner och avgränsningar  

Riktlinjen gäller enbart för de vigslar som förrättas av vigselförrättare som kommunen 

förordat och länsstyrelsen utsett. 

5. Ansvar och uppföljning 

Kommunstyrelsen ansvarar för att riktlinjen följs och uppdateras. 


