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Nr 80. Bestämmelser för utdelning 
av Uppsala kommuns förtjänst
tecken m.m. 
KSN-2010-0707 

Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 

att anta bestämmelser för utdelning av Uppsala 
kommuns förtjänsttecken, att gälla från den 1 
januari 2015, enligt ärendets bilaga 1, 

Ärendet 
Medaljdelegationen har i en skrivelse den 22 de
cember 2010 föreslagit att fullmäktiges bestäm
melser för utdelning av Uppsala kommuns för
tjänsttecken ändras (bilaga 2). 

Nuvarande bestämmelser har gällt sedan 1976 
och har därför hunnit bli föråldrade. 

Medalj delegationen föreslår att kommunens med
arbetare med en tjänstgöringstid på 25 år i gåva 
får välja mellan ett guldarmbandsur eller ett pre
sentkort t i l l motsvarande värde som är inlös-
ningsbart i ett stort antal affärer i Uppsala. Me
dalj ska enbart utdelas t i l l personer som gjort 
särskilt betydande insatser inom kommunen, s.k. 
hedersmedalj. Vidare föreslår medalj delegationen 
att det fortsättningsvis ska vara kommunstyrelsen 
som har rätt att göra ändringar i bestämmelser för 
utdelning av Uppsala kommuns förtjänsttecken 
istället för kommunfullmäktige. 

Efter att medaljdelegationens skrivelse inkom har 
medalj delegationens ordförande inhämtat 
KSAUis synpunkter genom en muntlig över
läggning som ägde rum under våren 2011. Frågan 
har även diskuterats i den centrala samverkans
gruppen den 14 september 2011. De fackliga 
företrädarna hade inget att invända mot medalj-
delegationens förslag. 

Undertecknad har utarbetat detta förslag efter 
överläggning med kommunfullmäktiges ord
förande. Det har sedan kompletterats i enlighet 
med förslag som framförts vid arbetsutskottets 
behandling av ärendet. 

Föredragning 
Medalj delegationens förslag var att kommunens 
förtjänsttecken ska vara aimbandsur i guld eller 
presentkort t i l l motsvarande värde. Efter kontak
ter med skattemyndigheten är bedömningen att 
ett presentkort i enlighet med förslaget är att be
trakta som skattepliktig inkomst för mottagaren. 

Kommunstyrelsen föreslår att medarbetare och 
förtroendevalda som har rätt t i l l förtjänsttecken 
kan välja: 
-medalj i förgyllt silver, eller 
-guldarmbandsur, eller 
-konst, konsthantverk, smycken eller cykel t i l l ett 
värde motsvarande herrarmbandsur 

För hedersmedaljörer tilldelas dock medalj i guld 
liksom tidigare. 

Medaljdelegationens förslag har i övrigt justerats 
språkligt. I bilaga 1 presenteras det nya förslaget 
t i l l höger och det nuvarande t i l l vänster. 

Förslaget föreslås gälla från 1 januari 2015 För 
utdelning av förtjänsttecken 2014 tillämpas nu 
gällande regler. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det är i dagsläget svårt att förutse de exakta eko
nomiska konsekvenserna för ändringarna i be
stämmelser för utdelning av Uppsala kommuns 
förtjänsttecken. Klart är att kostnaderna minskar i 
och med att kostnaden för de här föreslagna alter
nativen understiger kostnaden för en medalj i 
guld. Hur mycket kostnaden minskar beror på 
guldprisets utveckling och de val av hederstecken 
som den enskilde gör. 

Uppsala den 21 maj 2014 
På kommunstyrelsens vägnar 

Fredrik Ahlstedt/Bmilie Sundell 



I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Christopher Lager-
qvist, Simone Falk (alla M), Mohamad Hassan, 
(FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch Thor (KD), 
Erik Pelling,Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, 
Bengt Westman (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Emma Wallrup (V). 

Dessutom närvarande: Karin Ericsson (C), Irene 
Zetterberg (S) och Rickard Malmström (MP). 
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- Bilaga 1 

Nu gällande lydelse Föreslagen lydelse 
Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns 
förtjänstmedalj 
Antagna av kommunfullmäktige den 30 oktober 1972 § 364 att 
gälla fr.o.m. den 1 januari 1973. Ändrade av kommunfullmäktige 
den 13 november 1976 § 360 och den.... att gälla 
fr.o.m. den.... 

1 § Uppsala kommuns förtjänstmedalj utdelas till i kommunen 
anställda (medalj eller armbandsur), till anställda i kommunal 
stiftelse eller i bolag i vilka kommunen innehar aktiemajoriteten, 
efter väl vitsordad tjänstgöring under 25 år oavsett om veder
börande vid denna tidpunkt slutar sin anställning eller ej. 

Förtjänstmedalj utdelas vidare till kommunal förtroendeman 
(medalj eller armbandsur) som såsom ledamot och suppleant i 
fullmäktige eller ordförande eller vice ordförande i kommunal 
nämnd innehaft sitt uppdrag under sammanlagt minst 20 år. 
Under samma förutsättning utdelas förtjänstmedalj till ordfö
rande, vice ordförande i kommunal stiftelse samt i styrelse för 
bolag i vilka kommunen innehar aktiemajoritet. 

Förtjänstmedalj får även utdelas till annan person (medalj) för 
värdefulla tjänster åt kommunen eller som eljest av särskilda 
skäl anses ha gjort sig förtjänt av kommunens utmärkelse 

Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns 
förtjänsttecken m.m. 

Enligt fullmäktiges beslut den 2014 § .... ska 
bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns 
förtjänsttecken ha följande lydelse att gälla från den 1 janauri 
2015 
1 § Uppsala kommuns förtjänsttecken 
-medalj i förgyllt silver, eller 
-guldarmbandsur, eller 
-konst, konsthantverk, smycken eller cykel till ett värde mot
svarande herrarmbandsur 
- tilldelas den som under minst 25 år varit medarbetare i 

1. kommunen, 
2. kommunal stiftelse, 
3. kommunalt bolag i vilka kommunen innehar aktie
majoritet. 

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. 
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person 
för värdefulla tjänster åt kommunen eller som eljest av 
särskilda skäl anses ha gjort sig förtjänt av kommunens utmär 
kelse. 

2 § Då särskilda skäl föreligger får förtjänsttecken utdelas oaktat 
att i § 1 föreskiuvna tidsvillkor icke uppfyllts. 

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

3 § Vid beräkning av intjänt tid skall beaktas tjänstetid eller tid 
för innehaft förtroendeuppdrag av i § 1 angivet slag hos i Upp
sala kommun ingående förutvarande landskommuner. Har belö
ning av jämförligt slag redan utgått från sådan kommun far dock 
nytt föltjänsttecken ej komma ifråga. 

3 § Vid beräkning av intjänt tid i verksamhet som helt övergått 
till Uppsala kommuns regi skall även tid intjänad före verk
samhetsövergång beaktas enligt 1 §. 

4g ivommunens namnaei SKau arngen iore oKiooer manaus ur-
gång till den i 5 § omförmälda medalj delegationen inkomma 
med förteckning enligt särskilt formulär över de anställda som 
före t oktober anses ha uppfyllt villkoren för erhållande av för
tjänstmedaljen eller som eljest anses böra komma ifråga härför. 
Kommunstyrelsen skall, i förekommande fall efter förslag från 
vederbörande nämnd, upptaga fråga om förtjänstmedaljens 
utdelning till kommunens förtroendeman samt före oktober 
månads utgång ingiva förslag härom till medaljdelegationen 

Fråga om förtjänsttecknets utdelning till annan person kan när 
som helst väckas och upptagas av medaljdelegationen varvid 
delegationen prövar inkommet förslag. 

4 § ivommunens Konioi, iorvaiiiurigar, suiieisei oen ooiag S K U 
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 inkommet förslag. 



4 (4) 

5 § Förtjänsttecknen utdelas enligt beslut av en delegation-
medaljdelegationen bestående av fem ledamöter, kommun
fullmäktiges presidium samt två övriga ledamöter, som utses av 
kommunfullmäktige för fyra år räknat fr.o.m. den 1 januari året 
efter det då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum. 
Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna i delegationen 
ordförande och vice ordförande. 

Medaljdelegationen åligger att minst en gång om året pröva 
inkomna forslag till utdelning av förtjänstmedaljen. Delega
tionen 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, kommun
fullmäktiges 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. 

Medalj delegationen 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 dem som tilldelas förtjänsttecken skall foras in i en 
särskild liggare. Namnen skall även publiceras i dagspressen. 

6 § Namn på de som tilldelas förtjänsttecken ska föras in i en 
särskild liggare. 
7 § Kommunstyrelsen beslutar om ändringar i reglementet. 


