
Motion till Umeå kommunfullmäktige 
 
 

Ändra regelverket för att utse hedersmedborgare 
 
År 1988 beslutade Umeå kommunfullmäktige att inrätta möjligheten att utse 
hedersmedborgare. I tillhörande regelverk fanns det tre punkter, med regler för vad som 
borde gälla för detta hedersmedborgarskap. Däribland fanns en skrivning enligt följande: 
 
”Till hedersmedborgare i Umeå kan den utses som utan att vara bosatt i Umeå verksamt 
bidragit till Umeås utveckling, i ord och handling visat staden sin kärlek eller på annat sätt 
gjort Umeå känt och aktat.” 
 
Peter Sedlacek (L) försökte via en motion till kommunfullmäktige ändra på bl.a. denna 
skrivning, då formuleringarna bedömdes lite otydliga. Motionären ansåg att skrivningen 
kunde tolkas så att en blivande hedersmedborgare helst skulle vara bosatt utanför Umeå. 
Motionären ansåg att även personer bosatta i Umeå kommun borde kunna utses.  
 
Motionen avslogs i september 2016. I svaret på motionen anfördes bl.a. detta: ”Nuvarande 
regeldokument kan synas otydligt vad gäller frågan om bostadsort men har tolkats, av 
kommunfullmäktiges presidium, så att det ej är en förutsättning för utnämningen att personen 
ifråga är bosatt i Umeå, men att den som utses ska verksamt ha bidragit till Umeås utveckling, 
i ord och handling visat staden sin kärlek eller på annat sätt gjort Umeå känt och aktat.”.  
 
Så utifrån den tolkning som gjordes av den politiska majoriteten år 2016, så var det alltså 
möjligt att utse personer som var bosatta i Umeå.  
 
I en artikel i VK (2/3 2022) framgår att kommunfullmäktiges presidium numera gör den 
tolkningen att regelverket hindrar att man utser en hedersmedborgare som är bosatt i Umeå. 
 
Det är i så fall hög tid att ändra regelverket så att det tydligt framgår att även personer bosatta 
i Umeå kommun ska kunna komma i fråga när man utser hedersmedborgare. 
 
 
Mot bakgrund av ovanstående yrkar undertecknad att kommunfullmäktige beslutar 
 
att regelverket för att utse hedersmedborgare ändras och förtydligas så att även personer 
bosatta i Umeå kommun kan utses. 
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