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Remiss från Finansdepartementet - En väl fungerande ordning för val och
beslutsfattande i kommuner och regioner (SOU 2021:16)
Fi2021/01444
Yttrande

Automatiserat beslutsfattande
Malmö stad ser positivt på att det införs en möjlighet för den kommunala förvaltningen att
använda sig av automatiserat beslutsfattande på samma sätt som de statliga myndigheterna
och tillstyrker utredningens förslag. Att få möjlighet att använda automatiserade beslut kan
medföra en effektivare administration i form av frigjord tid och möjligheter att förbättra
servicen till invånarna genom snabbare beslut.
En ny lag om proportionella val i kommuner och regioner
I Malmö stad har den nuvarande lagen inte tillämpats fullt ut under överskådlig tid varför
erfarenheterna av förfarandet i lagen är begränsade. Val av ledamöter och ersättare sker som
regel med majoritetsval. Det är dock välkommet att en helt ny lag om proportionella val i
kommuner och regioner med en egen författningskommentar till stöd för lagens tillämpning
införs för att underlätta hanteringen för framtiden. Förslaget till ny lag innehåller även vissa
förtydliganden och förändringar som förefaller fylla sitt syfte och vara angelägna.
De kommunala jävsbestämmelserna
Så som det anges i utredningens direktiv, är bestämmelserna om jäv centrala för
medborgarnas tillit till förvaltningen och en viktig garant mot korruption och för ett
rättssäkert beslutsfattande. De skillnader som idag finns mellan regleringen i 16 §
förvaltningslagen och 6 kap. 28 § kommunallagen beträffande jäv är inte sakligt motiverade
och riskerar att leda till att en jävsituation skulle kunna vara tillåten i kommunal förvaltning
men otillåten i den statliga. Detta gynnar inte allmänhetens tilltro till förvaltningen. Malmö
stad ställer sig därför bakom att jävsgrunderna i 6 kap. 28 § kommunallagen anpassas till
lydelsen av motsvarande bestämmelse i förvaltningslagen för att uppnå en enhetlig reglering.
Kommunallagen innehåller två undantag från när jäv ska anses uppstå som är särskilt
anpassade efter de kommunala förhållandena. Malmö stad instämmer i utredningens
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konstaterande om att dessa undantag från jäv är sakligt motiverade utifrån kommunala
förhållanden och att det således är angeläget att de behålls. Detsamma gäller regleringen i 6
kap. 32 § kommunallagen om att ett beslut om jäv endast kan överklagas i samband med
överklagande av det beslut genom vilket nämnden avgör ärendet. En annan ordning medför
en risk för att effektiviteten i den kommunala verksamheten påverkas genom att ärendets
handläggning fördröjs av en separat prövning av jävsfrågor.
Överklagande av kommunala föreskrifter
Malmö stad ställer sig bakom de föreslagna förändringarna då nuvarande reglering är
otillfredsställande ur ett rättssäkerhetsperspektiv.
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