
 
Kommunstyrelseförvaltningen     KS § 60/2013 
Vigsel och partnerskapsregistrering – dokumenteringsplan.  
 
Så kallad borgerlig vigsel samt registrering av partnerskap förrättas av den som länsstyrelsen har förordnat inom kommunen (eller av 
lagfaren domare i tingsrätt). 
 
Här nedan behandlas enbart de vigslar och partnerskapsregistreringar som kommunerna administrerar. All hantering sköts på 
kommunkansliet och av en särskild kontaktperson. Grundregeln är att förrättaren skall vara en företrädare för allmänheten, vilket till stor 
del är en kommunal fråga. Kommunen föreslår länsstyrelsen de kandidater som länsstyrelsen sedan förordnar. Ansökan kan avslås 
(eventuell överklagan görs till Justitiedepartementet). Vigselförrättaren bör vara en kommunal politiker eller tjänsteman. Antalet 
vigselförrättare i kommunen kan variera. 
 
Vigsel- och registreringsförrättare, som är kommunala förtroendevalda, väljs av kommunfullmäktige på förslag av valberedningen för en 
mandatperiod på samma sätt, som ledamöter och ersättare till andra förtroendeuppdrag. 
 
Grundläggande reglering finns i Äktenskapsbalken (SFS 1987:230) och i förordning (SFS 2006:214) med närmare föreskrifter om vigsel 
och registrering av partnerskap, som förrättas av särskilt förordnad förrättare. Av förordningen §§ 8–9 framgår bland annat att förrättaren i 
ett särskilt protokoll skall anteckna vad som förekommit och också tid och plats för förrättningen samt parets fullständiga namn, yrke och 
hemvist. När underrättelse sänds till Skatteverket skall förrättaren anteckna detta i marginalen på protokollet. Förrättaren skall sedan för 
varje år före utgången av påföljande januari sända in sitt protokoll till länsstyrelsen. 
 
Även om huvudansvaret är länsstyrelsernas och förrättarnas samt Skatteverkets torde inget hindra att kommunen bevarar sitt exemplar 
av bevis eller utdrag ur protokoll. 
 
Serierubrik Serie Gallras/ Medium Arkiv-  Till 
  Bevaras  läggning slutarkivet Anmärkning  
 
Anmälan F 4 år Papper   Till Skatteverket, blankett 
  -makars efternamn       fås från Skatteverket 
 
Anmälan, F 4 år Papper   Till kommunen, blankett  
  -vigsel/partnerskap       fås från kommunen 
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Serierubrik Serie Gallras/ Medium Arkiv-  Till 
  Bevaras  läggning slutarkivet Anmärkning  
 
Ansökan om F 4 år Papper   Görs till Skatteverket, blankett  
  -hindersprövning      fås från Skatteverket 
 
Bekräftelse av anmälan  F Vid inaktualitet Papper   Till de berörda 
(med förrättningsdatum) 
 
Bevis, vigsel/registrering  F Bevaras Svenskt Arkiv 4 år Till de berörda.  
      Jfr utdrag ur protokoll 
 
Fakturering av förrätt- F 4 år Papper   Till de berörda i de kommuner 
ningen, Kommunens      där ceremonin inte är  
      kostnadsfri 
 
Fakturering av förrätt- F 4 år Papper   Till länsstyrelsen 
ningen, Förrättarens 
 
Formulär/ceremonitext  F Bevaras Svenskt Arkiv 4 år Orden, ofta publicerade på  
      kommunens webbplats, 
      fastslås i förordningen 
      (SFS 2006:214) §§ 4-7 
 
Förslag på vigsel- och - F 4 år    Se dokumenthanteringsplan  
registrerings förrättare       för fullmäktige och 
samt val av vigsel- och      kommunstyrelse 
registreringsförrättare       
 
Information på  F Bevaras Svenskt Arkiv   Var sjätte månad. 
kommunens webbplats 
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Serierubrik Serie Gallras/ Medium Arkiv-  Till 
  Bevaras  läggning slutarkivet Anmärkning  
 
 
Intyg hindersprövning  F 4 år Papper   Lämnas till kommunen,  
      fås från Skatteverket med 
      intyg vigsel alt partnerskap 
Intyg vigsel  F 4 år Papper   Lämnas till kommunen,  
      intyget fås från Skatteverket 
 
Intyg partnerskap F 4 år Papper   Lämnas till kommunen,  
      intyget fås från Skatteverket 
 
Protokoll  A Bevaras Svensk Arkiv   Förrättarens protokoll.  
      Kopia insänds årligen till  
      Länsstyrelsen 
 
Tids-/datumbokning  F Vid inaktualitet Papper   Ingår ofta i Anmälan för  
      vigsel/ partnerskap 
 
Tolk, namn och adress  F Vid inaktualitet Papper   Lämnas till kommunen  
      om tolk behövs. Ingår ofta i 
      Anmälan för vigsel/partnerskap 
 
Underrättelse till F 4 år Papper   Görs av förrättaren eller  
Skatteverket om       kommunen 
vigsel/partnerskap 
 
Utdrag ur protokoll F Vid inaktualitet Papper   Om det görs som ett alternativ  
till de berörda      till vigsel-/registreringsbevis 
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Serierubrik Serie Gallras/ Medium Arkiv-  Till 
  Bevaras  läggning slutarkivet Anmärkning  
 
 
Vittnenas namn och  F Vid inaktualitet Papper   Om de två vittnena inte 
adress      tillhandhålls av kommunen. 
      Ingår ofta i Anmälan för 
      vigsel/partnerskap 
 
Vigsel-/registrerings- F 4 år Papper   Länsstyrelsen i Västra  
förrättare, förordnande av      Götalands län 
Vigsel-/registrerings- F 4 år Papper   Länsstyrelsen i Västra 
förrättare, förteckning      Götalands län. Förteckningen 
över      kan även tillhandahållas 
      av kommunen 
 
Önskat förrättnings- F Vid inaktualitet Papper   Ingår ofta i Anmälan för 
datum      vigsel/ partnerskap 
 
Överenskommelse med F Vid inaktualitet Papper   Till exempel om annan 
förrättaren      plats (s.k. privat vigsel) 
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