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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att anta förändringar i Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns förtjänsttecken m.m. 
enligt ärendets bilaga 1. 
 
 
Ärendet 
Under år 2014 antog kommunfullmäktige ändringar i Bestämmelser för utdelning av Uppsala 
kommuns förtjänsttecken m.m., samtidigt beslutades att förändringar fortsättningsvis ska 
beslutas av kommunstyrelsen. Medaljdelegationen har vid sina sammanträden den 8 maj 2017 
och 23 augusti 2017 beslutat om förslag till förändringar i Bestämmelser för utdelning av 
Uppsala kommuns förtjänsttecken m.m., bilaga 1, protokollsutdrag bilaga 2. 
 
Föredragning 
En av de förändringar som beslutade av kommunfullmäktige 2014 var att förtjänsttecknet i 
form av medalj inte längre skulle utgöras av en medalj i rent guld utan ersättas av en medalj i 
förgyllt silver. I beslutet fastställdes att värdet på förtjänsttecken skulle motsvara värdet på det 
guldherrarmbandsur som kunde väljas som alternativ till medaljen (6 000 kr år 2014).  
 
Efter upphandlingsförfarande visade det sig att medaljer i förgyllt silver inte motsvarar 
guldherrarmbandsurets värde utan understiger detta. Enligt detta förslag till förändring så 
föreslås att alla som får ett förtjänsttecken från Uppsala kommun tilldelas en medalj i förgyllt 
silver samt dessutom får välja mellan ett guldarmbandsur, konst, konsthantverk, smycken 
eller cykel till ett sammanlagt värde motsvarande 6 000 kr i 2017 års penningvärde. Beloppet 
föreslås årligen uppräknas med ett indexerat tal som motsvarar inkomstbasbeloppet. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Enligt förslaget kvarstår värdet av varje utdelat förtjänsttecken, det vill säga 6 000 kr, ett 
värde som fastställdes av fullmäktige 2014 och då knöts till värdet på guldherruret. Det 
innebär att förslaget inte är budgetpåverkande för år 2017. Enligt förslaget föreslås sedan 
beloppet 6 000 kronor årligen uppräknas med ett indexerat tal som motsvarar 
inkomstbasbeloppet. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
1 § Uppsala kommuns förtjänsttecken  
-medalj i förgyllt silver eller  
-guldarmbandsur eller  
-konst, konsthantverk, smycken eller cykel till ett värde 
motsvarande herrarmbandsur  
- 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  
- 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.  

2§ När särskilda skäl föreligger får förtjänsttecken 
utdelas trots att tidsvillkoren i 1 § inte uppfyllts.  

2§ När särskilda skäl föreligger får förtjänsttecken 
utdelas trots att tidsvillkoren i 1 § inte uppfyllts.  

3 § Vid beräkning av intjänad 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 § år Kommunens kontor, 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 och upptagas av 
medaljdelegationen varvid delegationen prövar inkomna 
förslag.  

4 § Kommunens kontor, 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 och upptagas av 
medaljdelegationen varvid delegationen prövar inkomna 
förslag.  

5 § Förtjänsttecknen utdelas enligt beslut av en 
delegation -medaljdelegationen bestående av fem 
ledamöter, kommunfullmäktiges presidium samt två 
övriga ledamöter, som utses av fullmäktige för en 
lyraårsperiod fr.o.m. den 1 januari året efter valåret. 
Fullmäktige utser delegationens ordförande och vice 
ordförande.  
Medaljdelegationen ska årligen tillse att förslagen till 
utdelning av förtjänsttecken enligt 1-3 §§ prövas. 
Delegationen skall även bestämma tidpunkten för 
utdelningen samt föranstalta om att denna sker under 
värdiga och högtidliga former  

5 § Förtjänsttecknen utdelas enligt beslut av en 
delegation -medaljdelegationen bestående av fem 
ledamöter, kommunfullmäktiges presidium samt två 
övriga ledamöter, som utses av fullmäktige för en 
lyraårsperiod fr.o.m. den 1 januari året efter valåret. 
Fullmäktige utser delegationens ordförande och vice 
ordförande.  
Medaljdelegationen ska årligen tillse att förslagen till 
utdelning av förtjänsttecken enligt 1-3 §§ prövas. 
Delegationen skall även bestämma tidpunkten för 
utdelningen samt föranstalta 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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