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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2020-05-25 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 113 

Diarienr: KS-2019/00739 

Motion 20/2019: Namnändring av 

ceremonirummet; Björn Kjellsson (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla motion 20/2019: Namnändring av ceremonirummet i enlighet 

med jämställdhetsutskottets yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i september 

2019 yrkar Björn Kjellsson (L) att Umeå kommun byter namn på rummet i 

Rådhuset, som idag kallas ”ceremonirum” till ”vigselrum”. 

 

Borgerliga vigslar kan förrättas i Rådhuset och 2003 bytte rummet efter 

en motion från dåvarande Folkpartiet Liberalerna namn från 

vigselrummet till ceremonirummet. Namnbytet skedde för att 

äktenskapsbalken inte var könsneutral och enbart heterosexuella 

äktenskap kunde ingås genom vigsel. I samband med den tidigare 

namnändringen gjordes också en översyn av den totala inredningen i 

rummet så att det kan omfatta alla, oavsett sexualitet eller religion. 

 

Motionären framhåller i sin motion att förslaget till namnändring är en 

konsekvens av att äktenskapsbalken könsneutraliserats och att äktenskap 

därmed ingås genom vigsel, oavsett om paret är av samma eller olika kön. 

Det är därför konsekvent och symboliskt viktigt att ceremonirummet 

byter namn till vigselrummet för att spegla lagändringen. 

 

Kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott har 2019-12-12 yttrat sig och 

föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Beslutsunderlag 

Motion 20/2019: Namnändring av ceremonirummet; Björn Kjellsson (L) 

JUSK yttrande på motion 20/2019: Namnändring av ceremonirummet 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Beredningsansvariga 

Olov Häggström, kommunledningsstaben 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (att 

bifalla motionen). 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Peder Westerberg (L) – bifall till motionen 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. Kommunstyrelsen 

beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Björn Kjellsson. 
 
Yrkanden 
Björn Kjellsson (L) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag att 
bifalla motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären  

Vanessa Holmlund 
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