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Ett modernt belöningssystem
Er beteckning: Ju2021/03311

Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig över betänkandet av Kommittén om
det offentliga belöningssystemet, de allmänna flaggdagarna och utformningen av
anslaget till hovet (SOU 2021:74).

Sammanfattning
Länsstyrelsen stöder förslagen om belöningssystemet. När det gäller flaggdagarna,
instämmer vi i behovet av översyn, men inte helt i förslagen. Vi avstår från att yttra
oss om redovisningen av anslagen till Kungl. Hovet. Våra ställningstaganden är
sammanfattningsvis:
•

Ordensväsendet bör återinföras. Vi framhåller landshövdingarnas och
länsstyrelsernas roll som förslagsställare med god geografisk täckning.

•

Vi instämmer delvis i förslagen om flaggdagarna, men anser att
statschefens gemål fortsatt för uppmärksammas på detta sätt.

6.2 Ett centralt system för belöning
Länsstyrelsen Västra Götaland stöder i kommitténs förslag att det statliga
ordensväsendet återupptas i sin helhet för svenska medborgare.
Vi instämmer i att det är lämpligt att en av regeringens utmärkelser delas ut av en
landshövding, när belöningen har en stark koppling till ett visst län.

6.3 Principer för tilldelning av en belöning
Länsstyrelsen instämmer i kommitténs bedömning.

6.4 Nominering av förtjänstfulla insatser
Länsstyrelsen stöder kommitténs förslag, men framhåller länsstyrelsernas roll för
att tillförsäkra en så god geografisk spridning över riket och för att bidra med
regional och lokal kunskap. Vi ser att landshövdingarna, vid sidan av föreslagna
direktnomineringar, fortsatt är en utmärkt väg att hämta in förslag, på samma sätt
som för H.M. Konungens medalj.
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Landshövdingarna ombeds i dag två gånger om året att ge förslag på mottagare av
H.M. Konungens medalj och utmärkelsen ”Litteris et artibus”. Vi värderar högt att
utmärkelsen på så vis får en geografisk spridning och att man tar till vara den
lokala och regionala kunskap som vi besitter. Vi får ibland, men rätt sällan, förslag
från enskilda, föreningar och företag på mottagare av Konungens medalj. Dem
beaktar vi självfallet, när så är lämpligt, i vår bedömning.
I något enstaka fall har landshövdingen även föreslagit att ge en Kunglig orden till
en utländsk medborgare. Det fall som vi som känner till i vårt län sedan
länssammanslagningen 1998 är Neeme Järvi, som är estnisk medborgare och
tidigare chefsdirigent för Göteborgssymfonikerna.

6.5 Beredning av belöningsärenden
Länsstyrelsen stöder kommitténs förslag, men föreslår således att Kungl. Maj:ts
Orden fortsättningsvis även inhämtar förslag från landshövdingarna.

6.6 Regleringsfrågor
Länsstyrelsen stöder kommitténs förslag.

9.1 Ny allmän flaggdag, val till Europaparlamentet
Länsstyrelsen stöder i kommitténs förslag.

9.2 Ett mindre antal flaggdagar med koppling till kungahuset
Länsstyrelsen stöder förslaget att efter nästa tronskifte inte längre flagga på de
kungliga namnsdagarna. Vi anser dock att statschefens gemål, i sin roll som rikets
första dam eller herre, fortsatt bör uppmärksammas med allmän flaggning på sin
födelsedag.
Vi ser inte något tillräckligt motiv eller behov av att ändra benämningarna på de
kungliga flaggdagarna. Ändringen förefaller onödig och kommittén lämnar heller
inte vad vi kan se någon motivering till den.

9.3 Övriga överväganden
Länsstyrelsen instämmer i kommitténs bedömning att inga andra allmänna
flaggdagar nu bör läggas till eller tas bort.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av vikarierande länsöverdirektören Magnus Peterson efter
föredragning av kanslichefen Mikael Cullberg.
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

