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Kontaktperson

Förvaltningsjuridiska enheten
Maria Harderup Lerstorp
010-224 13 66 (Telefontid kl. 9-12)
skane@lansstyrelsen.se

Hörby kommun
kommunen@horby.se

Ansökan om förlängt förordnande som borgerlig
vigselförrättare
Peter Kromnow har för närvarande ett förordnande som borgerlig vigselförrättare inom
främst Klippans kommun. Förordnandet gäller till och med den 31 januari 2019 och gäller i
hela landet.
Peter Kromnow har nu ansökt om att på nytt förordnas som borgerlig vigselförrättare i
Höörs och Hörby kommuner. Vid telefonsamtal med Peter Kromnow har han anfört bl a
följande. Han har flyttat tillbaka till Hörby kommun och bor numera nära gränsen till Höörs
kommun. Han är folkbokförd i Hörby kommun och är politiskt aktiv i Hörby kommun. Han
önskar därför få ett nytt förordnande som vigselförrättare främst i denna kommun och
uppgiften om Höörs kommun ska därför strykas.
Ansökan visar att Peter Kromnow är fortsatt införstådd med vad uppdraget som borgerlig
vigselförrättare innebär. Ansökan översänds för yttrande till kommunen, se bifogad fil.
Länsstyrelsen önskar särskilt besked om hur kommunen bedömer behovet av vigselförrättare.
Samtliga vigselförrättare i Hörby kommun har förordnanden som gäller till och med
december 2018/ januari 2019. Länsstyrelsen avser därför att snarast förlänga förordnanden,
för de som önskar, för att det så snart som möjligt åter ska finnas bokningsbara
vigselförrättare inför nästa år.
Yttrandet ska därför ha kommit in till Länsstyrelsen via e-post till
skane@lansstyrelsen.se senast den 15 oktober 2018.
Vänligen ange diarienumret ovan i ert svar.
Maria Harderup Lerstorp
Handlingen har hanterats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Upplysning
Kommunens möjlighet att komma med förslag på nya vigselförrättare efter valet har
inte ändrats. Information angående detta har den 5 september 2018 skickats ut via
e-post till samtliga kommuner.
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Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

