Bestämmelser rörande utdelning av S:t Olofsmedaljen
(Fastställda av sammanläggningsdelegerade den 26 november 1970 § 181,
ändr KF 1990-04-26, § 147, ändr KS 1993-01-11, § 10, ändr KS 2003-12-15, § 356)

1§
S:t Olofsmedaljen må för gagnelig gärning utdelas dels till anställda och förutvarande anställda
i Norrköpings kommuns tjänst,dels ock till kommunala förtroendemän och förutvarande
kommunala förtroendemän hos kommunen.
2§
För att anställd eller förutvarande anställd skall erhålla medaljen kräves, att han innehaft väl
vitsordad tjänst hos kommunen i minst 25 år.
3§
För att kommunal förtroendeman eller förutvarande förtroendeman skall erhålla medaljen
kräves, att han innehaft förtroendeuppdrag hos kommunen i minst 20 år.
4§
Vid beräkning av tid, varom talas i §§ 2 och 3, skall jämväl beaktas tjänstetid eller tid för
innehaft förtroendeuppdrag hos Norrköpings stad eller hos landskommun, som ingår i
Norrköpings kommun.
5§
Medaljen må i särskilda undantagsfall utdelas, oaktat den tjänstetid eller den tid för innehaft
förtroendeuppdrag, varom ovan förmäles, ej uppnåtts. Medaljen kan jämväl, därest synnerliga
skäl därtill föreligga, tilldelas annan än i § 1 avsedd person.
6§
Kommunens nämnder ha att årligen före februari månads utgång till kommunstyrelsen
inkomma med förteckning enligt särskilt formulär över de kommunens anställda som vid
nästförflutet års utgång uppfyllt villkoren för erhållande av medaljen eller som eljest anses
böra härför ifrågakomma.
7§
Medaljen utdelas enligt beslut av kommunstyrelsen.
Det åligger kommunstyrelsen att minst en gång om året taga under omprövning inkomna
förslag rörande utdelning av medaljen. På kommunstyrelsen ankommer jämväl att bestämma
tidpunkten för medaljutdelning samt att i övrigt vidtaga härför lämpliga föranstaltanden.

8§
Namnen å dem, som tilldelas medaljen och förklarat sig villiga mottaga densamma eller i § 9
omförmäld minnesgåva, införes i en särskild liggare. Denna benämnes Norrköpings gyllene
bok.
9§
Den, som tillerkänts S:t Olofsmedaljen jämlikt § 1 jämförd med §§ 2 och 3 samt § 5 stycket 1,
må, om han så önskar, istället för medaljen erhålla en minnesgåva i form av ett armbandsur
eller annat tillgängligt alternativ. (Ändr KF 1990-04-26 § 147.)
10 §
Anställda och förtroendevalda i av Norrköpings kommun helägda bolag får omfattas av
bestämmelserna om utdelning av S:t Olofsmedaljen under förutsättningar att bolagen är
beredda att stå för sina respektive kostnader härför. (KS 1993-01-11, § 10)
------------------------ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER
Dessa bestämmelser skola träda i kraft den 1 januari 1971. De bestämmelser rörande utdelning
av S:t Olofsmedaljen, som den 2 december 1943 fastställts av stadsfullmäktige i Norrköping,
skola samtidigt upphöra att gälla.
--------------------------KS beslut 2003-12-15, § 356
1.Kommunstyrelsen beslutar att från och med 2002 ändra tillämpningen av 2 § i
bestämmelserna rörande utdelning av S:t Olofsmedaljen så att såväl visstids- som
tillsvidareaställning i kommunen beaktas vid beräkning av anställningstid.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt personalutskottet att utreda om inte gällande praxis kan ändras
när det gäller att de förtroendevaldas tid som ersättare hittills inte har tillgodoräknats vid
tillämpning av bestämmelsernas 3 §.

