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FÖRSLAG OM SKÖVDE
KOMMUNS FÖRTJÄNSTTECKEN
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att inrätta Skövde kommuns förtjänsttecken, samt
att utreda hur tecknet ska utformas och hur statuterna för det ska formuleras.

BAKGRUND
Skövde är en stad med tillväxt- och utvecklingsambitioner och är beroende av
människor som på olika sätt och inom olika områden gör prestationer, som bidrar
till kommunens utveckling och till invånarnas välmående. Vi är stolta över
Skövde! Därför vill vi uppmärksamma och hedra människor som gör viktiga och
berömvärda insatser för vår kommun.
Andra kommuner delar ut förtjänsttecken till invånare, som på olika sätt betytt
mycket för kommunen. Det kan till exempel vara för att belöna framgångsrik
företagsamhet, idrottsliga bragder, konstnärlighet eller på annat sätt genom
betydelsefullt arbete. Professionellt eller ideellt. Så delar Göteborg årligen ut
Göteborgs stads förtjänsttecken och Stockholms stad delar ut S:t Eriksmedaljen,
som fyller samma syfte och funktion.
Skövde bör på samma sätt inrätta ett officiellt förtjänsttecken, som ska föräras
personer, som gjort särdeles berömvärda och viktiga insatser för Skövde
kommun!

ÖVERVÄGANDEN
För utredningen om förtjänsttecknets inrättande följer ett antal frågeställningar
som bör beaktas:
Tecknets utformning
Hur ska tecknet utformas; heraldiskt och konstnärligt? Ska en tävling utlysas?
Vad ska vara tecknets namn?
Statuter
Vem ska besluta om tilldelning av tecknet? En särskild kommitté? Hur ska denna
vara sammansatt?

När ska utdelning ske? Årligen eller ”vid behov”?
Ska förtjänsttecknet även användas som gratifikation för medarbetare, som varit
anställda i kommunen i 30 år samt även för förtroendevalda?
Ska tecknet finnas i en eller flera valörer? Kan dessa användas för gratifikation
för lång och trogen tjänst i kommunen resp. berömvärda insatser för den
samma?
Ceremoni
I vilket sammanhang ska tecknet delas ut? Vilken ska inramningen vara för att
manifestera förtjänsttecknets höga värde? Om tecknet ska användas för att
uppmärksamma trogna medarbetare; är nuvarande 30-årsceremoni ett tillräckligt
högtidligt och minnesvärt arrangemang?
Dokumentation
Hur ska rulla föras över innehavarna av tecknen? Ska tecknen numreras? Hur
och var ska innehavare av tecknet anslås publikt på ett värdigt och hedrande
sätt?
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