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Remissvar avseende Ett modernt belöningssystem, de allmänna flaggdagarna och
redovisningen av anslaget till hovet (SOU 2021:74)

Kustbevakningen har, uti från si tt verksamhetsområde, inga närmare synpunkter på vilka dagar
som ska vara allmänna flaggdagar. M yndigheten har inte heller några närmare synpunkter på
hur redovisningen av anslaget till hovet regleras.
När det gäller införandet av ett statligt och modernt belöningssystem så har Kustbevakningen
inte något att invända mot den föreslagna regleringen men har föl jande reflektioner.
Det anges i utredningen att det med införandet av en ”statlig” medal j förutsätts att
myndigheter inte själ va delar ut andra belöningsmedal jer som kan anses ”konkurrera” med
den statliga belöningsmedal jen. Det är dock något oklart vad som mera konkret menas med
”konkurrera” vilket kan förtydligas i den fortsatta handläggningen. Enligt Kustbevakningens
uppfattning torde en medal j som en myndighet delar ut enbart till egna anställda ytterst sällan
konkurrera med en statlig belöningsmedal j. I sammanhanget har det noterats (sid 67 i
utredningen) att Kustbevakningen skulle vara en myndighet som delar ut medal j till anställda
som tjänstgjort under en viss tid utomlands. Detta stämmer dock inte utan Kustbevakningen
har övervägt att införa en sådan ”internationell ” medal j men någon sådan medal j är ännu inte
införd.
En grundtanke i utredningen är att vem som helst kan nominera er person för belöning med
den statliga medal jen. Det kan förvisso vara en vällovlig tanke att få en bred nomineringsbas
men det kan å andra sidan leda till ett mycket stort ärendeinflöde som måste hanteras. Det kan
också tänkas att det kommer in ”ironiska” eller på annat sätt ”oseriösa” nomineringar. M ot
bakgrund av att den statliga medal jen är avsedd för gärningar som kommi t hela samhället till
gagn torde det vara möjligt att hi tta ett tillräckligt stort urval även om det inte är möjligt för
envar att nominera personer.
Slutligen kan det också övervägas om det finns behov av en reglering som ger enskilda en
uttrycklig rätt/möjlighet att avstå från att belönas med den statliga medal jen – det kan t.ex.
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tänkas att vissa enskilda inte vill dra på sig den typ av uppmärksamhet som en statlig
belöningsmedal j kan föra med sig.
---------Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör Therese M attsson. I ärendets
handläggning har del tagi t verksjuristen Peter Åkesson, föredragande.
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