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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-06-08

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 218

Revidering av Bestämmelser för utdelning av
Uppsala kommuns fört jänst tecken

KSN-2021-01557

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att anta Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns förtjänsttecken
enligt ärendets bilaga 1

Sammanfattning

Uppsala kommun delar varje år ut förtjänsttecken till de som varit medarbetare i
kommunen i 25 år samt till de som under minst 20 år varit ledamot eller ersättare i
fullmäktige, ordförande eller vice ordförande i kommunal nämnd, kommunal stiftelse
eller kommunalt bolag. Förtjänsttecknet består av en medalj i förgyllt silver. Utöver
medalj utgår även ett presentkort på en gåva.

Enligt nuvarande bestämmelser ska det totala värdet av gåva och förtjänsttecken
motsvara 6 000 kr i 2017 års penningvärde och beloppet ska indexeras årligen
motsvarande inkomstbasbeloppet. Medaljdelegation anser att värdet på gåvan
behöver följa en stabilare anpassning till omvärlden. Detta föreslås uppnås genom att
knyta värdet på gåvan en viss procentandel av inkomstbasbeloppet. Utöver detta
föreslås även att den som under minst 25 år varit deltagare i kommunens
sysselsättning inom daglig verksamhet blir berättigad till Uppsala kommuns
förtjänsttecken.

Enligt Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns förtjänsttecken beslutar
Kommunstyrelsen om ändringar i bestämmelserna. Kommunstyrelsen föreslås fatta
beslut om reviderade Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns
förtjänsttecken enligt ärendets bilaga 1.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-03
Bilaga 1 –förslag till Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns
förtjänsttecken
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-06-08

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Yrkande

Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till föreliggandeförslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Revidering av Bestämmelser för utdelning av 
Uppsala kommuns förtjänsttecken  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att anta Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns förtjänsttecken 

enligt ärendets bilaga 1 

Ärendet 

Uppsala kommun delar varje år ut förtjänsttecken till de som varit medarbetare i 

kommunen i 25 år samt till de som under minst 20 år varit ledamot eller ersättare i 

fullmäktige, ordförande eller vice ordförande i kommunal nämnd, kommunal stiftelse 

eller kommunalt bolag. Förtjänsttecknet består av en medalj i förgyllt silver. Utöver 
medalj utgår även ett presentkort på en gåva.  

Enligt nuvarande bestämmelser ska det totala värdet av gåva och förtjänsttecken 
motsvara 6 000 kr i 2017 års penningvärde och beloppet ska indexeras årligen 
motsvarande inkomstbasbeloppet. Medaljdelegation anser att värdet på gåvan 

behöver följa en stabilare anpassning till omvärlden. Detta föreslås uppnås genom att 
knyta värdet på gåvan en viss procentandel av inkomstbasbeloppet. Utöver detta 

föreslås även att den som under minst 25 år varit deltagare i kommunens 
sysselsättning inom daglig verksamhet blir berättigad till Uppsala kommuns 
förtjänsttecken.  

Enligt Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns förtjänsttecken beslutar 

Kommunstyrelsen om ändringar i bestämmelserna. Kommunstyrelsen föreslås fatta 
beslut om reviderade Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns 
förtjänsttecken enligt ärendets bilaga 1. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-06-03 KSN-2021-01557 

  
Handläggare:  

Anna Lind 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Näringslivs-, barn- och 

jämställdhetsperspektiven bedöms inte vara relevanta i ärendet.  

Föredragning 

Kommunstyrelsen beslutade om ändring i reglemente för utdelning av Uppsala 
kommuns förtjänsttecken den 20 september 2017, KSN-2017-0966 §180. 

Ändringen var ett förtydligande om att mottagare av förtjänsttecknet både fick en 
medalj i förgyllt silver och ett förtjänsttecken som utgörs av en gåva. Detta anges i 

reglementet enligt 1 § Uppsala kommuns förtjänsttecken - medalj i förgyllt silver och - 

guldarmbandsur eller - konst, konsthantverk, smycken eller cykel till ett värde 
motsvarande 6 000 kr (2017 års penningvärde, indexeras årligen motsvarande 
inkomstbasbeloppet). 

För närvarande erhåller mottagarna av Uppsala kommuns förtjänsttecken alltså en 
medalj i förgyllt silver och ett presentkort på antingen  

• klocka 

• cykel 

• smycke 

• konst eller konsthantverk 

Enligt nuvarande bestämmelser ska det totala värdet av gåva och förtjänsttecken 

motsvara 6 000 kr i 2017 års penningvärde och beloppet ska indexeras årligen. 

Medaljdelegation anser att värdet på gåvan i form av ett presentkort behöver följa en 
stabilare anpassning till omvärlden. Detta föreslås uppnås genom att knyta värdet på 

gåvan en viss procentandel av inkomstbasbeloppet. 

Medaljdelegationen föreslår kommunstyrelsen besluta att det sammanlagda värdet av 
förtjänsttecken och gåva fr.o.m.  december 2020 ska vara en tiondel (10 %) av 

inkomstbasbeloppet. För år 2021 är inkomstbasbeloppet 68 200 kr. 

Enligt nu gällande bestämmelser är deltagare i Uppsala kommuns sysselsättning inom 

daglig verksamhet inte berättigade till Uppsala kommuns förtjänsttecken. 

Medaljdelegationen föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om att förtjänsttecken 
ska tilldelas den som under minst 25 år varit deltagare i Uppsala kommuns 

sysselsättning inom daglig verksamhet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslut om att även deltagare i Uppsala kommuns sysselsättning inom daglig 
verksamhet också ska tilldelas Uppsala kommuns förtjänsttecken medför att fler 

tilldelas förtjänsttecknen varje år vilket medför en kostnadsökning. Samtidigt minskar 
antalet medarbetare i Uppsala kommun som varit medarbetare i kommunen under 25 

år och tilldelas Uppsala kommuns förtjänsttecken vilket medför en 
kostnadsminskning. Uppskattningen är att kostnadsökning och kostnadsminskning tar 

ut varandra och att detta beslut inte föranleder en ökning på totalen för utdelning av 
Uppsala kommuns förtjänsttecken. 

Att justera bestämmelserna så att värdet på gåvan motsvarar en tiondel (10 %) av 
inkomstbasbeloppet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-03 

• Bilaga 1 – förslag till Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns 
förtjänsttecken 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 



  Bilaga 1 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
1 § Uppsala kommuns förtjänsttecken - medalj i förgyllt 

silver och - guldarmbandsur eller - konst, konsthantverk, 

smycken eller cykel till ett värde motsvarande 6 000 kr 

(2017 års penningvärde, indexeras årligen motsvarande 

inkomstbasbeloppet). - tilldelas den som under minst 25 

år varit medarbetare i  

1. kommunen,  

2. kommunal stiftelse,  

3. kommunalt bolag i vilka kommunen innehar 

aktiemajoritet.  

 

Förtjänsttecken tilldelas även den som under minst 20 år 

varit  

1. ledamot eller ersättare i fullmäktige,  

2. ordförande eller vice ordförande i kommunal nämnd,  

3. ordförande eller vice ordförande i kommunal stiftelse,  

4. ordförande eller vice ordförande i styrelse för bolag i 

vilka kommunen innehar aktiemajoritet.  

 

Förtjänsttecken (medalj i guld) får även utdelas till annan 

person för värdefulla tjänster åt kommunen eller som 

eljest av särskilda skäl anses ha gjort sig förtjänt av 

kommunens utmärkelse.  

1 § Uppsala kommuns förtjänsttecken består av en 

medalj i förgyllt silver och ett presentkort på klocka, 

cykel, smycke, konst eller konsthantverk. 

Förtjänsttecknets värde motsvararar en tiondel av 

inkomstbasbeloppet. Beloppsvärdet samt produktutbud 

justeras av medaljdelegationen vid förnyad 

ramupphandling som sker var tredje eller fjärde år. 

Förtjänstmedalj och presentkort tilldelas den som under 

minst 25 år varit medarbetare i  

1. kommunen,  

2. kommunal stiftelse,  

3. kommunalt bolag i vilka kommunen innehar 

aktiemajoritet.  

Förtjänsttecken tilldelas också den som under minst 25 

år varit deltagare i kommunens sysselsättning inom 

daglig verksamhet. 

  

Förtjänsttecken tilldelas även den som under minst 20 år 

varit  

1. ledamot eller ersättare i fullmäktige,  

2. ordförande eller vice ordförande i kommunal nämnd,  

3. ordförande eller vice ordförande i kommunal stiftelse,  

4. ordförande eller vice ordförande i styrelse för bolag i 

vilka kommunen innehar aktiemajoritet.  

 

Förtjänsttecken i form av en medalj i guld får även 

utdelas till annan person för värdefulla tjänster åt 

kommunen eller som annars av särskilda skäl anses ha 

gjort sig förtjänt av kommunens utmärkelse. 

 
2 § När särskilda skäl föreligger far förtjänsttecken 

utdelas trots att tidsvillkoren i 1 § inte uppfyllts. 

2 § När särskilda skäl föreligger får förtjänsttecken 

utdelas även om tidsvillkoren i 1 § inte uppfyllts. 

 

3 § Vid beräkning av intjänt tid i verksamhet som helt 

övergått till Uppsala kommuns regi skall även tid 

intjänad före verksamhetsövergång beaktas enligt 1 

3 § Vid beräkning av intjänad tid i verksamhet som helt 

övergått till Uppsala kommuns regi skall även tid 

intjänad före verksamhetsövergång beaktas enligt 1 §. 

 

4 § Kommunens förvaltningar, stiftelser och bolag ska 

varje år lämna en förteckning till 

kommunledningskontoret (Medaljdelegationen) över 

personer som uppfyller villkoren enligt 1 §.  

Fråga om förtjänsttecknets utdelning till annan person 

kan när som helst väckas varvid delegationen prövar 

inkomna förslag. 

4 § Kommunens förvaltningar, stiftelser och bolag ska 

varje år lämna en förteckning till 

kommunledningskontoret (Medaljdelegationen) över 

personer som uppfyller villkoren enligt 1 §.  

Fråga om förtjänsttecknets utdelning till annan person 

kan när som helst väckas varvid delegationen prövar 

inkomna förslag. 

5 § Förtjänsttecknen utdelas enligt beslut av en 

delegation – medaljdelegationen – bestående av 

kommunfullmäktiges presidium och två övriga 

ledamöter, som utses av fullmäktige för en fyraårsperiod 

fr.o.m. den 1 januari året efter valåret. Fullmäktige utser 

delegationens ordförande och vice ordförande.  

Medaljdelegationen ska årligen se till att förslagen till 

utdelning av förtjänsttecken enligt 1–3 §§ prövas. 

Delegationen skall även bestämma tidpunkten för 

utdelningen samt säkerställa om att denna sker under 

värdiga och högtidliga former. 

 

5 § Förtjänsttecknen utdelas enligt beslut av en 

delegation – medaljdelegationen – bestående av 

kommunfullmäktiges presidium och två övriga 

ledamöter, som utses av fullmäktige för en fyraårsperiod 

fr.o.m. den 1 januari året efter valåret. Fullmäktige utser 

delegationens ordförande och vice ordförande.  

Medaljdelegationen ska årligen se till att förslagen till 

utdelning av förtjänsttecken enligt 1–3 §§ prövas. 

Delegationen skall även bestämma tidpunkten för 

utdelningen samt säkerställa om att denna sker under 

värdiga och högtidliga former. 

 

6 § Namn på de som tilldelas förtjänsttecken ska föras in 

i en särskild liggare. 

6 § Namn på de som tilldelas förtjänsttecken ska föras in 

i en särskild liggare. 

 

7 § Kommunstyrelsen beslutar om ändringar i 

reglementet. 

7 § Kommunstyrelsen beslutar om ändringar i 

reglementet. 
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