Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2020/851)

Utökning av antalet förtroendevalda vigselförrättare
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Antalet av kommunfullmäktige nominerade vigselförrättare utökas från 25
till 32.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
Det är många som vill gifta sig i Stadshuset. För närvarande genomförs cirka
60 vigslar varje helgfri lördag. Utöver det genomförs vigslar även på andra
veckodagar vid ett par tillfällen per år, när övriga verksamheter i Stadshuset så
tillåter. Väntetiden för att få en vigseltid i Stadshuset är idag fem månader, behovet av att kunna erbjuda fler vigseltider är stort. Stockholms stad välkomnar
alla par att vigas i Stadshuset, oavsett om man bor i Stockholm eller inte.
Belastningen på stadens befintliga vigselförrättare är idag hög, bland annat
på grund av att ersättare inte utses vid långtidsfrånvaro. För närvarande är 21
vigselförrättare, av totalt 25, tillgängliga för att genomföra vigslar i Stadshuset.
Beredning
Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.
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Mina synpunkter
Det är givetvis glädjande att många par väljer att gifta sig i Stockholms stadshus och ett bevis på att Stockholms stad och Stockholms stadshus ligger människor varmt om hjärtat. Det finns ett behov av att öka antalet vigselförrättare i
syfte att stärka upp verksamheten och minska sårbarheten vid till exempel
frånvaro. Jag delar därför stadsledningskontorets uppfattning att en ökning av
antalet förtroendevalda vigselförrättare från dagens 25 till 32 är nödvändig för
en stabil verksamhet.
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Antalet av kommunfullmäktige nominerade vigselförrättare utökas från 25
till 32.

Stockholm den 19 augusti 2020
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR

Mats Larsson
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Remissammanställning
Ärendet
Det är många som vill gifta sig i Stadshuset. För närvarande genomförs cirka
60 vigslar varje helgfri lördag. Utöver det genomförs vigslar även på andra
veckodagar vid ett par tillfällen per år, när övriga verksamheter i Stadshuset så
tillåter. Väntetiden för att få en vigseltid i Stadshuset är idag fem månader, behovet av att kunna erbjuda fler vigseltider är stort. Stockholms stad välkomnar
alla par att vigas i Stadshuset, oavsett om man bor i Stockholm eller inte.
Belastningen på stadens befintliga vigselförrättare är idag hög, bland annat
på grund av att ersättare inte utses vid långtidsfrånvaro. För närvarande är 21
vigselförrättare, av totalt 25, tillgängliga för att genomföra vigslar i Stadshuset.
Beredning
Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 10 juni 2020 har i huvudsak följande lydelse.
För att fler vigslar ska kunna genomföras i Stadshuset och för att minska belastningen
på de förtroendevalda vigselförrättarna gör Stadsledningskontoret bedömningen att en
ökning av antalet förtroendevalda vigselförrättare från dagens 25 till 32 är nödvändig
för en stabil verksamhet, detta även kopplat till behov utifrån budget och fleråringen.
Fler vigselförrättare minskar sårbarheten som uppstår både vid en eventuell vigselförrättares långtidsfrånvaro och när ett vigselpass behöver ersättas med kort varsel.
Fler ordinarie vigselförrättare är att föredra, med tanke på resursåtgång för administration, introduktion och upplärning, än att utse en ersättare vid varje tillfälle. Länsstyrelsen har heller inte möjlighet att utse vigselförrättare på mindre än två år samt inte mellan två av kommunen valda specifika datum varför förordnandeperioden som vigselförrättare inte skulle överensstämma med ersättningsperioden.
Stadsledningskontoret föreslår att antalet förtroendevalda vigselförrättare utökas
från dagens 25 till 32.
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