
Vigselanmälan 

Information finns på skovde.se/borgerligvigsel 

Vigselanmälan ska skickas tillsammans med Intyg hindersprövning samt Intyg vigsel till  
Skövde kommun, Kommunstyrelsen, Borgerlig vigsel, 541 83 Skövde eller lämnas in till 
Kontaktcenter. Inkommen komplett anmälan bekräftas så snart som möjligt.   

Önskat vigseldatum (år/månad/dag):   

Uppgifter på dem som ska vigas 

Namn: 

Personnummer: 

Adress: 

Postnummer/Ort: 

Telefon dagtid: 

Namn:  

Personnummer: 

Adress: 

Postnummer/Ort: 

Telefon dagtid: 

E-mail: E-mail:

Vill ni växla ringar: Ja Nej 

Vigseln ska bevittnas av två personer som fyllt 18 år.  

Kryssa i rutan om ni inte har egna vittnen så hjälper vi till med det. 

Vittne 1 Vittne 2 

Namn: Namn: 

Telefon dagtid: Telefon dagtid: 

Vigsel på annat språk  
Vigseln sker på svenska. Om inte båda makarna talar svenska krävs en tolkning. Paret ansvarar för att en 
kvalificerad tolk finns med vid vigseln och står för denna kostnad. Tolken kan delta på distans. 
Vigselcermonin finns officiellt översatt till följande språk: engelska, finska, franska, spanska, tyska, jiddisch, 
meänkieli, romani arli, romani kale, romani kelderash, romani lovari, lulesamiska, nordsamiska, sydsamiska 
och arabiska. Översättningarna kan tillhandahållas av Länsstyrelsen Västra Götaland eller av vigselförrättaren.  

Ange språk som ska användas vid översättning: 

Tolkens namn: 

Telefon dagtid: 

http://www.skovde.se/


Skövde kommun Besöksadress Kontaktcenter  Postadress Webbplats 
Sektor styrning och verksamhetsstöd Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde Telefon: 0500-49 80 00 Skövde kommun, 541 83 Skövde www.skovde.se 

Information om behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen 
• Nedanstående information visar hur dina personuppgifter behandlas av personuppgiftsansvarig och 

eventuella personuppgiftsbiträden för att vi ska kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter
gentemot dig som registrerad 

• Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är Kommunstyrelsen i Skövde 
kommun

• Personuppgiftsansvarig behöver dina personuppgifter för att administrera handlingar inför förrättning
 av borgerlig vigsel

• Personuppgiftsbehandlingen grundar sig på att en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska
kunna utföras

• De som får ta del av dina personuppgifter är administratör av borgerlig vigsel samt vigselförrättare
• Lagringstiden för personuppgifter är fram tills borgerlig vigsel är förrättad
• Som registrerad kan du begära av personuppgiftsansvarig att få tillgång till dina personupp-gifter eller

begära begränsning av behandling
• Skövde kommun lyder under offentlighetsprincipen och kan komma att lämna ut information/ handling

innehållande personuppgifter om inte grund för sekretess föreligger
• Som registrerad har du även rätt till dataportabilitet, det vill säga rätt att när det är tekniskt möjligt att 

överföra personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan
• Du har rätt att lämna klagomål gällande personuppgiftsansvarigs behandling av dina personuppgifter till

tillsynsmyndigheten Datainspektionen, www.datainspektionen.se 
• Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till kommunens dataskyddsombud

e-post dataskyddsombud@skovde.se eller Skövde kommuns Kontaktcenter, 0500-49 80 00

För mer information hur personuppgifter behandlas se skovde.se/personuppgifter 

http://www.datainspektionen.se/
mailto:dataskyddsombud@skovde.se
http://www.skovde.se/personuppgifter
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