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Förtjänstutredningen – begäran om underlag 

från statliga förvaltningsmyndigheter  

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) lämnar härmed svar på begäran 

om underlag från Förtjänstutredningen (Dir. 2019:76), utifrån utredningens 

frågeställningar. 

1. Har eller överväger myndigheten att införa ett belöningssystem? 

Nej 

2. Regeringens belöningar och utmärkelsen "För nit och redlighet i 

rikets tjänst"  

Ser myndigheten något behov av att förändra formerna för dessa 

delar av det offentliga belöningssystemet? 

ISF anser att dessa belöningar och utmärkelsen ”För nit och redlighet i 

rikets tjänst” ska avskaffas. 

Vi anser att regeringens belöningar och utmärkelsen bygger på äldre 

former av samhällsstrukturer, vilket gör att belönings- och 

utmärkelsesystemet inte längre är relevant. Vårt samhälle har förändrats 

bland annat genom att byte av arbete ses som en naturlig del och till och 

med önskvärt i arbetslivet, för att utveckla individuell kompetens och ett 

utbyte av kompetens mellan olika arbetsmarknadssektorer. Många av oss 

växlar under vårt arbetsliv mellan arbeten i flera olika sektorer, 

kommunal, regional, privat och statlig, organisationer och offentligt ägda 

bolag. Att premiera ett långt arbetsliv inom en enda arbetsmarknadssektor 

är inte ändamålsenligt i dagens samhälle.  

3. Möjligheterna att nominera individer för offentlig belöning  

Är det möjligt och i så fall i vilken omfattning förekommer det att 

allmänheten, organisationer, näringsliv och andra myndigheter 

föreslår vilka personer som bör belönas av myndigheten? 

Inga synpunkter. Frågan är inte relevant för ISF:s verksamhet 



 

 

   

 

 

 

 

Bör möjligheterna att nominera individer till myndighetens egna 

belöningar och till andra delar av det offentliga belöningssystemet 

utvidgas? 

Nej 

4. En ny belöningsmedalj för särskilt berömvärda internationella 

insatser 

Inga synpunkter. Frågan är inte relevant för ISF:s verksamhet. 

5. Myndighetens kontaktperson 

Caroline Carlsson, HR-ansvarig 

tel. 010-174 15 17, e-post: caroline.carlsson@inspsf.se 

 

Detta yttrande har beretts och beslutats av tf. generaldirektören Ola Leijon. 

I beredningen av svaret har också chefsjuristen Anna Samuelsson, 

enhetscheferna Mats Granér och Pererik Bengtsson, administrativa chefen 

Annika Stegarp Perman och HR-ansvariga Caroline Carlsson deltagit.  

Ola Leijon  

 


