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Förlängning av förordnande som borgerlig
vigselförrättare
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
kommunledningsutskottet för beslut i kommunfullmäktige
-

Länsstyrelsen föreslås förlänga förordnandena som borgerliga
vigselförrättare i Tyresö kommun till och med 31 december 2026 för:
1. Ulrica Riis-Pedersen (C)
2. Anki Svensson (M)

Kommunstyrelseförvaltningen

Elin Waltersson
Tf. kommundirektör

Thomas Halvarsson
Tf. chef stöd-och servicekontoret

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län utser borgliga vigselförrättare efter
förslag från kommunen. Länsstyrelsen ska, enligt äktenskapsbalken 4 kap. 4 §,
pröva att den som föreslås har de kunskaper och kvalifikationer som behövs
för uppdraget.
Länsstyrelsen ger tidsbegränsade förordnanden. Hur lång period som
förordnandet gäller varierar men Länsstyrelsen brukar ofta fastställa
förordnandetiden till mandatperiodens utgång om inte kommunen lämnar
önskemål om längre förordnandetid.
Tyresö kommun har i nuläget tretton borgliga vigselförrättare förordnade av
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Länsstyrelsen. För två av dessa löper förordnandetiden ut 2022-09-30.
Dessa två är Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anki Svensson (M). För ytterligare
sex personer löper förordnandetiden ut 2022-12-31. Två personer har
förordnanden till 2023-03-31 respektive 2024-10-31 och övriga tre är
förordnade tillsvidare.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att föreslå
Länsstyrelsen att förlänga förordnandena för Ulrica Riis-Pedersen och Anki
Svensson. Förordnandetiden föreslås till och med den 31 december 2026. Båda
dessa personer har universitets/högskoleexamen, är kunniga och sakliga och
har utmärkta förutsättningar att kunna utföra uppdraget väl. Ulrica RiisPedersen har uppdrag i bland annat fullmäktige och kommunstyrelsen och är
2:e vice ordförande i hållbarhetsutskottet. Anki Svensson är oppositionsråd
och har uppdrag i bland annat fullmäktige och kommunstyrelsen och är 2:e
vice ordförande i kommunledningsutskottet och stadsbyggnadsutskottet.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte
har genomförts.

