Kvalitetsdeklaration
Våra löften till dig som medborgare/brukare hjälper dig att bedöma kvaliteten på våra tjänster. Du
ska veta vilka krav du kan ställa och vad du kan förvänta dig av stadens tjänster oavsett utförare.

Borgerlig vigsel i Solna stadshus
Du och din partner som är folkbokförda i Solna kan viga er borgerligt i vigselrummet i Solna stadshus. För att
få vigas behövs ett intyg om hindersprövning och ett intyg om vigsel. Dessa båda intyg utfärdas av Skatteverket
efter att ni gjort en ansökan. Vid vigseln måste två vittnen som fyllt 16 år närvara och som ni som brudpar
själva utser. Både brudpar och vittnen ska ha varsin legitimation (det går bra med pass) och legitimera sig för
vigselförrättaren. Vigselförrättaren är en person som är utsedd av länsstyrelsen för att utföra borgerlig vigsel.
Vigseln utförs med stöd av äktenskapsbalken.

Vi lovar att
•

Ge förslag på datum för vigsel via e-post eller telefon inom två kalenderveckor efter att ansökan har tagits
emot.

•

Brudparet får en tid för vigsel inom tre månader efter att en fullständig ansökan ha tagits emot.

•

Utföra vigsel helgfria vardagar mellan kl. 08:00- 1600 med viss begränsning under sommartid.

•

Utföra vigselceremonin enligt en kort ceremoni eller om brudparet så önskar en längre ceremoni.

•

Utföra vigselceremonin på svenska eller på engelska.

•

Makarna får ett minnesbevis från vigseln som skickas hem till makarna efter vigseln.

•

Vigselförrättaren underrättar skattemyndigheten om vigseln.

•

Vigseln är kostnadsfri.

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av kommunstyrelsen 2016-12-19 och gäller från och med 2017-01-01.
En kvalitetsdeklaration kan behöva omprövas och ändras. På stadens webbplats solna.se finns alltid aktuell
version.

Hjälp oss att bli bättre
Vi vill gärna ta del av dina synpunkter och hur du tycker vi lyckas uppnå det vi lovar i vår kvalitetsdeklaration.
Det ger oss möjlighet att förbättra verksamheten. Kontakta i första hand den verksamhet som din synpunkt
rör. Du kan också lämna synpunkter via Solna stads synpunktshantering på solna.se/synpunkt.

