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§1
Som Stockholm stads hedersbelöning delas den av staden instiftade S:t Eriksmedaljen,
guldklocka, pärlhalsband eller konstverk ut.
§2
S:t Eriksmedaljen delas ut till kommunala förtroendemän eller före detta kommunala
förtroendemän hos staden.
I särskilda fall kan medaljen även delas ut till ”Förtjänta stockholmare”, dvs.
medborgare, som med hänsyn till sin verksamhet eller vissa insatser i övrigt anses
förtjänta av en utmärkelse från stadens sida.
§3
För att en kommunal förtroendeman eller en före detta förtroendeman ska
tilldelas medaljen krävs att han eller hon har haft förtroendeuppdrag hos staden i minst
20 år.
I särskilda fall kan medaljen delas ut till förtroendeman även om tiden för uppdraget
understiger den tid som stadgas i första stycket.
§4
Hedersbelöning i form av S:t Eriksmedaljen, guldklocka, pärlhalsband eller konst
delas ut till anställda och tidigare anställda i Stockholms stad. Hedersbelöning i denna
form delas även ut till anställda i bolag, där staden innehar aktiemajoriteten, eller
anställda hos annan därmed jämförlig sammanslutning. Förutom till anställda i
kommunala bolag kan hedersbelöning även delas ut till anställda i jämförliga
kommunala stiftelser e. d.

2
§5
För att anställda eller tidigare anställda ska tilldelas hedersbelöning
krävs en sammanlagd tjänstetid hos staden, kommunalt bolag
eller annan därmed jämförlig sammanslutning om minst 30 år. Vid avgång med
ålderspension, särskild avtalspension eller sjukersättning tillsvidare (förtidspension)
samt vid verksamhetsövergång krävs 25 tjänsteår.
Vid beräkning av tjänstetid ska samma beräkningsgrunder tillämpas som vid
beräkning för tjänstepension, vilket innebär all tid personen varit anställd i staden.
Tjänstetiden ska ha uppnåtts den 31 december året före utdelning.
I särskilda undantagsfall kan hedersbelöning delas ut även om den ovan stadgade
tjänstetiden inte har uppnåtts.
Förekomsten av anmärkningar mot tjänstgöringen kan, endast i rena undantagsfall,
påverka bedömningen av om hedersbelöningen enligt 4 § kan delas ut.
§6
Hedersbelöning delas ut till anställda och tidigare anställda enligt dessa bestämmelser.
Hedersbelöning till förtroendeman, före detta förtroendeman eller till i § 2 andra
stycket avsedd person beslutas av kommunstyrelsen efter förslag av
kommunfullmäktiges presidium.
§7
Stadens alla förvaltningar och bolag ansvarar för att varje år lämna förteckning över
anställda som uppfyller villkoren för hedersbelöning till stadsledningskontoret.
§8
Namnen på dem som tilldelats och förklarat sig villiga att ta emot hedersbelöningen,
införs i ett särskilt register.
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