






 
 
 
Stadgar för Skövde kommuns förtjänsttecken 
 
Antagna av kommunfullmäktige 2013 …… 
 
1 §   Skövde kommuns förtjänsttecken delas ut till en person eller mindre grupp av per-
soner för insatser som haft särskilt stor betydelse för kommunen. Även personer som 
genom sina insatser haft betydelse nationellt eller internationellt kan få utmärkelsen.  
 
2 §   Personen ska ha en tydlig koppling till kommunen, t ex bott eller varit verksam här 
under en längre tid, men behöver inte vara bosatt eller verksam här nu. 
 
3 §   Utmärkelsen delas ut i samband med kommunens nationaldagsfirande. 
 
4 §   Förtjänsttecknet består av en medalj samt miniatyr, släpspänne och nål som möj-
liggör att den kan bäras vid högtidliga tillfällen, samt diplom. På lämplig plats i stadshu-
set eller centrala Skövde anges vilka som erhållit utmärkelsen. 
 
5 §   En kommitté, bestående av kommunstyrelsens presidium samt kommundirektören 
beslutar senast under april månad om vilka som erhåller utmärkelsen. Ordförande är 
kommunstyrelsens ordförande. 
 
6 §   Kommittén ska beakta följande i sitt arbete: 
 

- Det ska finnas ett tydligt motiv till varför denna insats är särskilt värd att upp-
märksamma och ska framgå i beslutsmotiveringen. 
 

- Det kan vara insatser vid ett särskilt tillfälle eller ett mycket långsiktigt arbete 
som uppmärksammas.  
 

- Följande motiv bör särskilt beaktas: 
• insatsen ska ha stor betydelse för samhällsutvecklingen i Skövde 

och/eller 
• har betydelse och skapar positiv uppmärksamhet för Skövde ur ett na-

tionellt eller internationellt perspektiv. 
• insatsen ska vara unik och har krävt ett personligt engagemang utöver 

det normala. 
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§ 160 dnr 12/0200 
 
 

Förslag om Skövde kommuns förtjänsttecken 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningschefen Konsult och Service i 
uppdrag att bereda frågan där förslaget belyses ur olika aspekter för att utgöra 
underlag för beslut i kommunfullmäktige om inrättande. 

Bakgrund 
En skrivelse har inkommit från Anders G Johansson (M), ledamot i 
kommunstyrelsen. I denna föreslås att Skövde kommun inrättar ett förtjänsttecken 
som ska föräras personer som gjort särdeles berömvärda och viktiga insatser för 
Skövde kommun. Innan beslut tas bör ett antal överväganden belysas i en 
utredning som kan utgöra underlag för kommunfullmäktiges ställningstagande. 

 

Handlingar 
Skrivelse från Anders G Johansson 

Delges 
Tomas Fellbrandt 
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