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Remissyttrande över betänkandet En väl fungerande 

ordning för val och beslutsfattande i kommuner och 

regioner (SOU 2021:16) – dnr Fi2021/01444 

1 INLEDNING 

1.1 Centrum för rättvisa är en ideell och oberoende stiftelse med 

uppdrag att värna enskildas grundläggande fri- och rättigheter 

genom rättsprocesser, utbildning och opinionsbildning. Som ett 

led i detta avger Centrum för rättvisa remissyttranden över 

lagförslag som kan påverka enskildas rättssäkerhet.  

1.2 Centrum för rättvisa har tagit del av betänkandet En väl 

fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och 

regioner (SOU 2021:16) och vill framföra några synpunkter på de 

delar av utredningen som rör automatiserat beslutsfattande. 

1.3 Som utredningen anför kan det finnas flera fördelar med att tillåta 

automatiskt beslutsfattande inom den kommunala förvaltningen. 

En automatiserad process kan medföra en effektivare 

administration och kortare handläggningstider för enskilda. 

Centrum för rättvisa ser inte någon anledning till att automatiserat 
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beslutsfattande ska vara möjligt endast inom den statliga 

förvaltningen.  

1.4 Centrum för rättvisa konstaterar dock att i takt med den tekniska 

utvecklingen kommer automatiserat beslutsfattande att 

aktualiseras i fler och mer komplicerade typer av ärenden. Det 

framstår därför som mycket angeläget att det allmännas möjlighet 

att använda sig av automatiserat beslutsfattande förenas med 

rättssäkerhetsgarantier som tillgodoser enskildas intressen.   

1.5 Det kan konstateras att det i betänkandet inte föreslås några 

särskilda rättssäkerhetsgarantier som ska gälla vid automatiserat 

beslutsfattande inom den kommunala förvaltningen (några sådana 

åtgärder infördes inte heller när motsvarande möjlighet infördes 

inom den statliga förvaltningen i 28 § förvaltningslagen, 

2017:900). I betänkandet anges som skäl för detta att de generella 

rättssäkerhetsgarantier som finns i förvaltningslagen får anses 

tillräckliga. (Se s. 80 och 98 f. i betänkandet.) 

1.6 Centrum för rättvisas uppfattning är att förvaltningslagens mer 

generella skyddsbestämmelser i vissa avseenden inte är 

tillräckliga för att säkerställa enskildas rättssäkerhet vid 

automatiserat beslutsfattande.  

1.7 Med dessa utgångspunkter har Centrum för rättvisa 

sammanfattningsvis följande tre synpunkter på betänkandet:  

(i) Det bör framgå av lag att enskilda ska underrättas om att ett 

beslut har fattats på automatiserad väg. 

(ii) Automatiserade beslut bör alltid omprövas om den enskilde 

begär det. 
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(iii) Kommunerna bör vara skyldiga att tillhandahålla 

meningsfull information om hur den automatiserade 

beslutsfunktionen fungerar.  

1.8 Dessa tre synpunkter kommer att behandlas i följande avsnitt. 

2 CENTRUM FÖR RÄTTVISAS SYNPUNKTER 

2.1 Det bör framgå av lag att enskilda ska underrättas om att ett 

beslut har fattats på automatiserad väg 

2.1.1 En förutsättning för att en enskild som blivit föremål för 

automatiserat beslutsfattande ska kunna tillvarata sina rättigheter 

är att den enskilde underrättas om att beslutet har fattats på 

automatiserad väg. En skyldighet för kommunerna att underrätta 

den enskilde om hur beslutet har fattats bör framgå direkt av lag. 

2.1.2 För det första är det viktigt att en enskild som blir föremål för ett 

beslut, särskilt ett beslut som går honom eller henne emot, ges 

möjlighet att förstå på vilka grunder beslutet har fattats. Inte 

minst för att förtroendet för den offentliga förvaltningen ska 

kunna upprätthållas är det viktigt att den enskilde underrättas om 

att beslutet har fattats utan att en människa varit inblandad.   

2.1.3 För det andra får det antas att informationen om att beslutet fattats 

på automatiserad väg aktualiserar särskilda typer av 

överväganden för den enskilde inför en eventuell begäran om 

omprövning eller överklagande av beslutet. Att en algoritm 

använts för att fatta beslutet kan exempelvis tänkas aktualisera 

frågor om hur algoritmen fungerar, vilket underlag den är 

förmögen att behandla, vilka omständigheter den är program-
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merad att fästa vikt vid samt om den kan vara felaktig på något 

sätt. Informationen om att beslutet fattats på automatiserad väg är 

därför av stor betydelse för att den enskilde ska kunna tillvarata 

sin rätt. 

2.1.4 För det tredje följer det av artikel 13.2 f i EU:s dataskydds-

förordning (Europaparlamentets och rådets förordning, EU, 

2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer 

med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria 

flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 

95/46/EG, OJ L 119, 4.5.2016, s. 1–88) att den enskilde har en 

rätt att informeras om förekomsten av automatiserat besluts-

fattande. Av skäl 71 till dataskyddsförordningen framgår därtill 

att den enskilde ska ges specifik information om den 

automatiserade behandlingen. Förvaltningslagen innehåller inte 

något motsvarande krav på att sådan specifik information om 

beslutsformen ska lämnas till den enskilde. 

2.1.5 De kommunala nämnderna är visserligen enligt 6 kap. 6 § 

kommunallagen (2017:725) skyldiga att se till att deras 

verksamhet bedrivs i enlighet med bestämmelser i lag eller annan 

författning. Nämnderna har därför att se till att automatiserat 

beslutsfattande sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. 

Med tanke på de oklarheter som råder kring tolkningen av 

dataskyddsförordningens reglering kring automatiserade beslut 

(se s. 79 f. i betänkandet) framstår det dock som lämpligt att 

uttryckligen reglera de mest grundläggande rättssäkerhets-

garantierna, inte minst kravet på information, direkt i antingen 

kommunal- eller förvaltningslagen. 
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2.1.6 Av dessa skäl bör det vara en förutsättning för att automatiserat 

beslutsfattande ska vara tillåtet att den enskilde underrättas om att 

beslutet har fattats utan att en människa har varit inblandad.  

2.2 Automatiserade beslut bör alltid omprövas om den enskilde 

begär det  

2.2.1 Det bör vidare vara en förutsättning för att automatiserat 

beslutsfattande ska vara tillåtet att besluten omprövas om den 

enskilde begär det. 

2.2.2 Som tidigare nämnts medför möjligheten till automatiserat 

beslutsfattande flera fördelar, särskilt i effektivitetshänseende. 

Det går dock inte att bortse från att en automatiserad behandling 

också medför ökad risk för felaktiga beslut. Detta skulle kunna 

bero på rent tekniska problem eller att algoritmen är bristfällig, 

men följer också av att en automatiserad behandling som 

utgångspunkt inte tillåter en lika flexibel och nyanserad 

bedömning som när en människa fattar beslut.  

2.2.3 Enligt Centrum för rättvisa framstår det mot denna bakgrund som 

angeläget att beslut som fattas automatiserat på begäran av den 

enskilde ska omprövas. Alternativet, att den enskilde är hänvisad 

till att överklaga beslutet till domstol, framstår inte som lämpligt 

och riskerar att orsaka onödiga och resurskrävande rättsprocesser.  

2.2.4 Utredningen har i detta avseende hänvisat till att reglerna om 

rättelse och ändring i förvaltningslagen utgör tillräckliga 

möjligheter för att beslut ska kunna ändras om fel uppstått (se s. 

105 f. i betänkandet). Myndigheter är dock enligt 38 § 

förvaltningslagen skyldiga att ändra beslut endast om beslutet är 

uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende och det kan 
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ändras snabbt och enkelt. Utrymmet för enskilda att uppnå 

rättelse är alltså litet. I likhet med vad som gäller för vissa beslut 

som fattas av Transportstyrelsen (jfr s. 105 i betänkandet) anser 

Centrum för rättvisa att den enskilde alltid bör ha rätt till 

omprövning om den begär det. 

2.3 Kommunerna bör vara skyldiga att tillhandahålla 

meningsfull information om hur den automatiserade 

beslutsfunktionen fungerar 

2.3.1 Avslutningsvis bör det uttryckligen framgå av kommunal- eller 

förvaltningslagen att kommunen på den enskildes begäran är 

skyldig att tillhandahålla meningsfull information om hur den 

automatiserade beslutsfunktionen fungerar. Skälen för det är 

följande. 

2.3.2 För det första behöver den enskilde få information om hur 

beslutet har fattats för att kunna bedöma om beslutet är korrekt 

och för att kunna utvärdera förutsättningarna för att vinna 

framgång med ett överklagande.  

2.3.3 För det andra utgör information om hur den automatiserade 

beslutsfunktionen fungerar en förutsättning för att tillgodose 

rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6 i Europakonven-

tionen respektive 2 kap. 11 § andra stycket regeringsformen och 

principen om att det ska råda en rättvis balans mellan parterna 

(eng. equality of arms). Om enbart kommunerna har kunskap om 

hur den automatiserade beslutsfunktionen fungerar hamnar den 

enskilde i ett underläge i processen. Ett sådant underläge kan i 

vissa fall göra att den enskilde inte på ett effektivt sätt kan 

tillvarata sin rätt. (Jfr Guide on Article 6 of the European 
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Convention on Human Rights, Right to a fair trial (civil limb), 

Europarådet, 31 December 2020, s. 42 f.)  

2.3.4 För det tredje följer det av artikel 13.2 f i EU:s dataskydds-

förordning att enskilda ska delges meningsfull information om 

logiken bakom den automatiserade beslutsfunktionen som 

använts. Av motsvarande skäl som angivits i stycke 2.1.5 ovan 

bör det här kravet framgå direkt i kommunal- eller förvaltnings-

lagen istället för enbart i EU:s dataskyddsförordning. Förvalt-

ningslagens bestämmelser är inte tillräckliga i detta avseende. 

2.3.5 Idag har enskilda inte någon rätt enligt förvaltningslagen att ta del 

av information om hur en automatiserad beslutsfunktion fungerar. 

Bestämmelsen om klargörande motivering i 32 § förvaltnings-

lagen avser enbart vilka föreskrifter som har tillämpats och vilka 

omständigheter som har varit avgörande för myndighetens 

ställningstagande. Inte heller bestämmelsen om partsinsyn i 10 § 

förvaltningslagen ger enskilda någon rätt att ta del av information 

om logiken bakom en automatiserade beslutsfunktion (se Digitali-

seringsrättsutredningens resonemang i SOU 2018:25 s. 173).  

2.3.6 Utredningens bedömning verkar vara att offentlighetsprincipen 

löser frågan om insyn (se s. 106 i betänkandet). Centrum för 

rättvisa delar inte den bedömningen. I betänkandet konstateras att 

automatiserat beslutsfattande för kommuner, lika lite som för 

statliga myndigheter, innebär någon förändring avseende 

offentlighetsprincipens tillämplighet. Vidare hänvisar utredningen 

till att frågan om rätten till insyn behandlas av 

Digitaliseringsrättsutredningen i SOU 2018:25. Utredningen 

nämner dock inte att Digitaliseringsrättsutredningens slutsats är 

att det finns ett behov av att göra en närmare analys av om 
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möjligheten till insyn behöver klargöras eller stärkas (se SOU 

2018:25 s. 184). 

2.3.7 Centrum för rättvisa anser att en sådan utredning behöver komma 

till stånd. I synnerhet bör det utredas i vilken mån upphandlade 

automatiserade beslutsfunktioner riskerar att utgöra 

företagshemligheter och därmed omfattas av sekretess. Detta har i 

fler andra länder utgjort ett hinder mot insyn i beslut som fattats 

på automatiserad väg (se t.ex. AI Now Institute, ”Litigating 

Algorithms: Challenging Government Use of Algorithmic 

Decision Systems, 2018, s. 8). 

2.3.8 Om det tas in en bestämmelse i kommunal- eller 

förvaltningslagen av den innebörden att en enskild som blir 

föremål för ett automatiskt beslut har rätt att erhålla en förklaring 

till hur algoritmen eller datorprogrammet fungerar blir inte 

offentlighetsprincipen avgörande för frågan om insyn. Vid sådana 

förhållanden behöver inte någon närmare utredning av 

offentlighetsprincipen göras innan kommuner ges möjlighet att 

fatta beslut på automatiserad väg.  

2.3.9 Det finns sammanfattningsvis tungt vägande skäl för att införa en 

bestämmelse i kommunal- eller förvaltningslagen som reglerar 

kommuners skyldighet att tillhandahålla meningsfull information 

om hur en automatiserad beslutsfunktion fungerar. 

Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa  

Föredraget av juristerna Alexander Ottosson och Erik Scherstén 


