
Frågeställningar (STY 2020-244) 

 

1. Har eller överväger myndigheten att införa ett belöningssystem 

 Ja, Tullverket har ett belöningssystem. 

 

Om svaret är nej kan myndigheten gå vidare till fråga 2. 

Detaljfrågor: 

- När och i vilket syfte infördes belöningssystemet (-s olika delar)? 

Tullverkets förtjänstmedalj infördes 2017-01-02. Syftet var att göra det möjligt att belöna anställd 

personal vid Tullverket för en berömlig gärning eller för förtjänstfull insats som gagnat Tullverkets 

verksamhet. Medaljen kan även delas ut till annan person om synnerliga skäl för tilldelning anses 

föreligga. 

- Har ordensreformen som genomfördes 1975, och som innebar ett i allt 

väsentligt vilande ordensväsende, påverkat belöningssystemet? 

Nej.  

 - Hur är belöningssystemet reglerat? Förtjänstutredningen tar gärna emot 

stadgar (motsvarande) och andra styrande dokument.  

Tullverkets förtjänstmedalj: Styrdokument Intern regel om Tullverkets förtjänstmedalj, STY 2016-

1036 (bifogas).  Rutin för handläggning av förslag om tilldelning av Tullverkets förtjänstmedalj, STY 

2017-41 (bifogas). 

 

- Hur bereds och vem beslutar belöningar? 

Alla anställda i Tullverket kan lämna förslag på en person som bör tilldelas Tullverkets 

förtjänstmedalj. Förslag om tilldelning bereds av Tullverkets verksledningsstab och 

generaltulldirektören beslutar om förtjänstmedaljen. 

- Har utmärkelsetecknen flera valörer (guld, silver; 1.a och 2.a klass; med 

och utan svärd osv.)? Vad avgör valet av nivå? Färgfotografier på 

samtliga utmärkelser inklusive eventuella valörer och varianter bör ingå i 

underlaget. 

Tullverkets förtjänstmedalj har endast en valör, förgylld metall i 8:e storleken. Åtsidan ska visa 

Tullverkets heraldiska vapen samt runt kanten texten ”FÖR FÖRTJÄNSTFULL INSATS”. Frånsidan ska 

visa en lagerkrans och förses med mottagarens namn och årtal för tilldelandet i gravyr. Färgfoto 

bifogas.  

- Kan även personer som inte är verksamma i myndigheten belönas? På 

vilka grunder? 

Ja, om synnerliga skäl föreligger. 



- Hur många utmärkelser av varje slag har delats ut per år under de senaste 10 åren (äldre statistik 

får gärna lämnas) och hur har fördelningen varit mellan kvinnor och män? Avviker fördelningen från 

den totala andelen kvinnor och män i myndigheten över tid? Eventuella avvikelser bör om möjligt 

förklaras. 

Ingen förtjänstmedalj har delats ut. 

 

- Förekommer det att myndigheten och i så fall på vilka grunder återkallar 

utmärkelser?  

 Nej. 

 

- Hur hanteras mångfaldsaspekterna på belöningssystemet? 

Mångfaldsaspekterna hanteras på alla nivåer i Tullverket och sålunda även vid frågor kopplade till 

belöningssystemet. Alla medarbetare är lika värda oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning 

eller ålder. 

 

- Hur skulle ett återupptaget ordensväsende påverka belöningssystemet? 

Inriktningen att återuppta tilldelningen av utmärkelser inom ordensväsendet bör vara styrande för 

att kunna fastställa om det finns behov av en förtjänstmedalj med målet att få ett modernt och 

sammanhängande system för belöning. 

 

- Ger myndigheten bidrag till verksamhet som inte ingår i myndigheten 

(till exempel idrottsförbund, kulturell verksamhet och andra 

organisationer) och som har egna belöningssystem? Om så är fallet ser 

utredningen gärna att detta redovisas. 

Tullverket ger bidrag till Svenska Narkotikapolisföreningen (SNPF) för de medlemmar från Tullverket 

som deltagit på den årliga SNPF-utbildningskonferensen. SNPF delar ut stipendier och resebidrag till 

medlemmar i SNPF. 

Tullverket ger bidrag till Tullens idrotts- och skytteförbund. Bidraget går bland annat till resebidrag 

för att kunna delta i olika tävlingar. 

 

- Finns det något mer som utredningen bör känna till eller beakta? 

Årets narkotikabekämpare är en hedersbetygelse för utmärkta insatser inom Tullverkets 

narkotikabekämpning. Prissumman är 10 000 kronor. Pengarna ska pristagaren använda för att 

utveckla sin tullkompetens. Pristagaren utses av en jury som består av Tullverkets gd, öd, samt 

avdelningscheferna för Tullverkets Brottsbekämpning och Effektiv handel. Prisutdelningen sker varje 

år under invigningen av Svenska Narkotikapolisföreningen (SNPF) årliga konferens. 



 Årets narkotikasökhund. Varje år nominerar Tullverket några av våra hundar till utmärkelsen årets 

narkotikasökhund. Därefter utser Tullverket tillsammans med Inner Wheel, Lions Club International 

och Svenska Kennelklubben årets vinnare där hundföraren får ett finansiellt bidrag som delas ut på 

Stockholm hundmässa.  

 

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?  

Utmärkelsen För nit och redlighet i rikets tjänst är en mycket uppskattad del av det offentliga 

belöningssystemet och vi ser inget behov av att förändra formerna för denna utmärkelse. 

Tullverket har inga synpunkter gällande regeringens belöningar.  

 

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? 

Det är inte möjligt för allmänheten, organisationer, näringsliv och andra myndigheter att nominera 

individer till utmärkelsen Tullverkets förtjänstmedalj.  

Bör möjligheterna att nominera individer till myndighetens egna belöningar 

och till andra delar av det offentliga belöningssystemet utvidgas? 

Ur ett demokratiskt perspektiv är det positivt om möjligheterna utvidgas för allmänheten att 

nominera till myndighetens egna belöningar och andra delar av det offentliga belöningssystemet. 

 

4. En ny belöningsmedalj för särskilt berömvärda internationella 

insatser 

Svar behöver bara lämnas av de myndigheter som bedriver en för 

frågeställningen relevant verksamhet. 

 

Bör belöningsmedaljen instiftas och vilka villkor bör i så fall gälla för 

tilldelning av den? 

Inriktningen att återuppta tilldelningen av utmärkelser inom ordensväsendet (exempelvis 

Svärdsorden) bör vara styrande för att kunna fastställa om det finns behov av ny belöningsmedalj 

med målet att få ett modernt och sammanhängande system för belöning. 

 

Hur skulle en ny belöningsmedalj med detta syfte påverka myndighetens 

belöningssystem?  



Ingen påverkan. 

 

Svaren bör beakta inriktningen att återuppta tilldelningen av utmärkelser 

inom ordensväsendet. 

 

5. Myndighetens kontaktperson 

Vem bör kontaktas om utredningen behöver ställa kompletterande frågor? 

Eva Nordlund, sakkunnig, verksledningsstaben. eva.nordlund@tullverket.se 

 

mailto:eva.nordlund@tullverket.se

