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Förordnande

av borgerlig

vigselförrättare

Beslut
Länsstyrelsen
förordnar Patrik Sjöstedt med stöd av 4 kap. 3 § 2 äktenskapsbalken
(1987:230)
att vara vigselförrättare
till och med den 31 december 2022 inom Olofström kommun. Förord—
nandet medger även rätt att förrätta borgerlig vigsel utanför kommunen, men inom Sveriges
gränser.

Beskrivning

av ärendet

Olofströms kommun har föreslagit att Patrik Sjöstedt, som är förordnad som vigselförrättare
till
och med den siste december 2018, förordnas som vigselförrättare
till och med den 31 december
2022.

Motivering

till beslutet

Innan någon förordnas till vigselförrättare
ska länsstyrelsen,
enligt bestämmelserna
i 4 kap. 4 §
äktenskapsbalken,
pröva om han eller hon har de kunskaper och kvalifikationer
i övrigt som be—
hövs för uppdraget. Förordnandet
ska gälla för en viss period, om det inte har begränsats att
gälla till en angiven dag. Uppfyller en vigselförrättare
inte längre de ovan nämnda kraven eller
missköter vigselförrättaren
sitt uppdrag, ska länsstyrelsen återkalla förordnandet att vara vigsel—
förrättare.
Patrik Sjöstedt har idag ett förordnande som vigselförrättare.
Enligt länsstyrelsens
bedömning
har Patrik Sjöstedt de erforderliga kunskaper och kvalifikationer
som behövs och bedöms lämplig för uppdraget.

Postadress
SE-371

Besöksadress
86 Karlskrona

Skeppsbrokajen

4

TelefoaeIefax

Epost/webbplats:

010—22 40 000

blekinge©lansslyrelsen

010-22

www1ansstyrelsense/blekmge

40 223

Org.nr
se

202100—2320

1 (2)

Länsstyrelsen

2 (2)

FORORDNANDE

Blekinge
2018-12—17

Bestämmelser

som beslutet grundas

Av 4 kap. 3 § äktenskapsbalken (19872230)
som länsstyrelsens förordnat.

214—5595—2018

på

framgår att behörig att vara vigselförrättare

är den

Enligt 4 kap 4 § äktenskapsbalken (1987:230) ska länsstyrelsen innan någon förordnas till vigselförrättare pröva att han eller hon har de kunskaper och kvalifikationer
i övrigt som behövs för
uppdraget.

Beslutande
Beslutet har fattats av jurist Anita Möller.

Så här hanterar
Information

om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lanssgrelsense/dataskydd.
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