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Förslag till yttrande över remiss från 
finansdepartementet – En väl fungerande 
ordning för val och beslutsfattande i 
kommuner och regioner (SOU 2021:16)  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över remissen ” En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i 
kommuner och regioner” (SOU 2021:16), i enlighet med bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till finansdepartementet. 

Sammanfattning 
Göteborgs Stad har 2021-04-30 erhållit rubricerad utredning på remiss. Yttrandet ska vara 
finansdepartementet tillhanda senast 2021-08-25. Syftet med utredningens uppdrag är att 
åstadkomma en valordning som är lätt att förstå, lätt att tillämpa och säkerställer 
representation från politiska minoriteter. Uppdraget syftar även till att tillförsäkra fortsatt 
goda möjligheter för ett effektivt och rättssäkert beslutsfattande i kommuner och regioner. 
En möjlighet till automatiserat beslutsfattande föreslås införas för kommuner och 
regioner. Ordningen för val i kommun- och regionfullmäktige har utretts och i 
betänkandet lämnas förslag på hur det kan säkerställas att ledamöter, valda av 
fullmäktige, som avgår från ett kommunalt organ får en ersättare som tillhör samma parti. 
Dessutom har utredningen analyserat om regleringen i lagen om proportionellt valsätt är 
ändamålsenlig. Utredningen har analyserat och kommit fram till att det är lämpligt att 
bestämmelserna om tjänstgöring för ersättare i regionfullmäktige även fortsättningsvis 
skiljer sig från motsvarande reglering för kommunfullmäktige. Därtill har 
kommunallagens jävsbestämmelser analyserats och utredningen föreslår att dessa 
anpassas till förvaltningslagen. Slutligen kartläggs författningar som innehåller 
överklagbara kommunala normbeslut, som inte överklagas genom laglighetsprövning och 
därför saknar en tidsgräns för överklagande sedan förvaltningslagen ändrades. 
Stadsledningskontoret anser att samtliga förslag till lagändringar ska tillstyrkas.  

När det gäller kommunala föreskrifter vill stadsledningskontoret uppmärksamma 
regeringen på att det finns situationer när både kommuner och statliga myndigheter är 
behöriga att besluta om föreskrifter. Det råder dock diskrepans mellan kommunala och 
statliga föreskrifters ikraftträdande, vilket medför en svårhanterlig situation beträffande 
att kunna fatta beslut som ska träda i kraft snabbt, exempelvis eldningsförbud.  

Stadsledningskontoret 
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Utfärdat 2021-05-14 
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Handläggare  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ett ändamålsenligt användande av automatiserat beslutsfattande har förutsättningar att 
leda till effektiviseringar. Utvecklandet eller inköpet av en automatiserad beslutsfunktion 
innebär däremot att kostnaderna åtminstone initialt sannolikt ökar. Förslaget att 
möjliggöra en delegering av beslutanderätt till en automatiserad beslutsfunktion medför 
dock i sig inga kostnader. I de fall möjligheten används kan det leda till en effektivare 
verksamhet och därmed kostnadsbesparingar. Stadsledningskontoret delar utredningens 
bedömning att införandet av en frivillig möjlighet inte kan anses innebära att den 
kommunala verksamheten kan bedrivas billigare på ett sådant sätt att någon reglering 
enligt den kommunala finansieringsprincipen bör komma i fråga. 

I övrigt har stadsledningskontoret inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Förslaget angående ordningen för val innebär att kommunen kommer att tillämpa en ny 
lag om proportionella val, som i stora delar motsvarar dagens reglering. Reglerna om 
proportionella val tjänar som en garant för minoriteters representation i olika beslutande 
organ i kommuner och regioner. Tillsammans med kommunallagen utgör lagen om 
proportionella val i kommuner och regioner en del av grunden för förverkligandet av den 
kommunala självstyrelsen enligt regeringsformen. Förslaget om en möjlighet till 
fyllnadsval innebär att krav ställs på fullmäktige att vid fyllnadsval säkerställa att 
representationen inte ändras.  

Ett automatiserat beslutsfattande kan föra med sig att vissa ärenden avgörs snabbare. 
Införandet av ett automatiserat beslutsfattande kan också föra med sig konsekvenser för 
enskilda beroende på individens förutsättningar. Ett automatiserat beslutsfattande inom 
ramen för en digital process kan vara mer tillgängligt än traditionell handläggning genom 
den flexibilitet som digital kommunikation kan erbjuda. Men det finns också personer 
som av olika anledningar har svårt att använda digitala tjänster. För dessa grupper kan ett 
automatiserat beslutsfattande vara en utmaning.  

Om förslaget om ändring av jävsgrunderna i kommunallagen går igenom medför det att 
jävsgrunderna är likalydande för statliga och kommunala myndigheter, vilket innebär att 
likadana situationer ska bedömas lika oavsett var de uppkommer. Detta kan medföra att 
den offentliga sektorns arbete med ökat förtroende hos allmänheten för 
beslutsprocesserna stärks. 

Bilagor 
1. Sammanfattning av ” En väl fungerande ordning för val och 

beslutsfattande i kommuner och regioner” (SOU 2021:16) 

2. Förslag till yttrande 
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Ärendet  
Göteborgs Stad har 2021-04-30 erhållit rubricerad utredning på remiss. Yttrandet ska vara 
finansdepartementet tillhanda senast 2021-08-25. 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen tillsatte en särskild utredare som fick i uppdrag att ta ställning till hur en 
möjlighet till automatiserat beslutsfattande kan införas i kommuner och regioner. Vidare 
skulle utredaren analysera ordningen för val i kommun- och regionfullmäktige och 
analysera och särskilt ta ställning till hur det kan säkerställas att ledamöter, valda av 
fullmäktige, som avgår från ett kommunalt organ får en ersättare som tillhör samma parti, 
samt analysera om regleringen i lagen om proportionellt valsätt är ändamålsenligt. 
Utredaren skulle också analysera och ta ställning till om det är lämpligt att 
bestämmelserna om tjänstgöring för ersättare i regionfullmäktige skiljer sig från 
motsvarande reglering för kommunfullmäktige, analysera om kommunallagens 
jävsbestämmelser bör anpassas till förvaltningslagen samt kartlägga samtliga 
författningar som innehåller överklagbara kommunala normbeslut men som inte 
överklagas genom laglighetsprövning.  

Syftet med uppdraget var att åstadkomma en valordning som är lätt att förstå, lätt att 
tillämpa och säkerställer representation från politiska minoriteter. Uppdraget syftade även 
till att tillförsäkra fortsatt goda möjligheter för ett effektivt och rättssäkert beslutsfattande 
i kommuner och regioner. 

Automatiserat beslutsfattande 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inkom i maj 2019 med en skrivelse till 
regeringen ”Hemställan om ändring i kommunallagen med anledning av bestämmelse i 
28 § förvaltningslagen om automatiserat beslutsfattande”. SKR anförde att behovet av att 
automatisera administrativa uppgifter i kommuners och regioners verksamhet är stort. 
Gällande bestämmelser innebär att de tekniska möjligheter som finns för detta inte kan 
nyttjas fullt ut. SKR begär i skrivelsen att en reglering om automatiskt beslutsfattande 
motsvarande den i 28 § förvaltningslagen (2017:900), förkortad FL, ska tas in i 
kommunallagen (2017:725), förkortad KL. Det finns enligt förbundets mening inget skäl 
till den diskrepans i regler för beslutsfattande mellan å ena sidan statliga och å den andra 
sidan kommunala förvaltningsmyndigheter som uppstått genom 28 § FL. 

När regeringen gav utredaren till detta betänkande sitt uppdrag anfördes att kommunal 
förvaltning, på samma sätt som statliga myndigheter, bör ha möjlighet att använda sig av 
automatiserat beslutsfattande. Det anges att automatiserat beslutsfattande kan utgöra ett 
bra verktyg för att ta vara på digitaliseringens möjligheter och öka förvaltningens 
effektivitet. En enhetlig reglering av beslutsfattande inom statlig och kommunal 
förvaltning bör eftersträvas, om det inte finns särskilda skäl för något annat.  

Utredningen föreslår att det ska bli möjligt att genom delegation uppdra åt en 
automatiserad beslutsfunktion att besluta på en nämnds vägnar i ett visst ärende eller en 
viss grupp av ärenden. Utredningens uppdrag handlar om automatisering av själva 
besluten. Det finns inte några kommunalrättsliga hinder mot att automatisera andra steg i 
handläggningsprocessen av ett ärende. Utredningen konstaterar att kommunerna och 
regionerna står inför stora utmaningar bl.a. i form av ett ökat demografiskt tryck, antingen 
i form av ökande eller av minskande befolkning. Nya uppgifter och krav på verksamheten 
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tillkommer ständigt. Ett sätt för den kommunala sektorn att möta ökade arbetsuppgifter är 
att ta tillvara de möjligheter till effektivisering som finns i digitala arbetssätt och verktyg. 
Att kunna använda automatiserade beslut för i detta perspektiv med sig en rad fördelar. 
En effektivare administration innebär frigjord tid för de anställda och möjligheter att 
förbättra servicen till invånarna genom snabbare beslut.  

Utredningen föreslår att fullmäktiges beslut inte ska kunna fattas automatiserat, och inte 
heller beslut som måste fattas av nämnderna. De bestämmelser om delegationsförbud som 
finns i kommunallagen och viss speciallagstiftning ger uttryck för att vissa beslut är av 
sådan principiell vikt att de bör förbehållas de ansvariga förtroendevalda. Att öppna för 
att sådana beslut skulle kunna fattas automatiserat anses inte lämpligt. Utredningen anser 
inte heller att det har framkommit att det finns något behov av att automatisera den typen 
av beslut. 

Utredaren anser att det som i dag framstår som närmast till hands att automatisera är den 
typ av ärenden som handlar om att avgöra om vissa givna förutsättningar föreligger eller 
ej. Det kan dock också i dessa fall förekomma ärenden som helt eller delvis inte lämpar 
sig för automatisering. Det är sannolikt att automatisering främst kommer att aktualiseras 
i ärenden som förekommer i sådan omfattning att en automatisering av hanteringen 
innebär en reell effektivisering. Från den statliga sektorns erfarenheter kan det vidare 
konstateras att det är vanligt att det automatiserade beslutsfattandet konstrueras så att t.ex. 
ansökningar som uppfyller de krav som föreligger kan godkännas automatiskt medan 
övriga ärenden sorteras ut för manuell handläggning. Att ett beslutsfattande automatiseras 
behöver därför inte innebära en fullständig automatisering. I de allra flesta fall är det 
snarare troligt att beslutsfattandet kommer att ske genom automatiserat eller manuellt 
förfarande beroende på ärendets beskaffenhet. 

Utredningen konstaterar att det kan diskuteras om det är lämpligt att alla ärenden där 
beslutanderätten i dag kan delegeras också ska kunna bli föremål för ett automatiserat 
beslutsfattande. Bland ärenden där beslutsfattandet i och för sig är möjligt att delegera 
finns nämligen ärenden som det i dagsläget varken framstår som lämpligt eller möjligt att 
automatisera. I betänkandet poängteras att en kommunal nämnd inom sitt område ska se 
till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten 
(6 kap. 6 § första stycket KL). Av detta följer att nämnden måste säkerställa att ett 
automatiserat beslutsfattande kan ske i överensstämmelse med gällande rätt innan 
delegation kan ske. Nämnden måste också se till att den interna kontrollen är tillräcklig 
och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt (6 kap. 6 § andra stycket 
KL). Ansvaret för ett automatiserat beslutsfattandet kommer således att ligga på den 
ansvariga nämnden. I detta ansvar ligger att noga överväga hur ett automatiserat 
beslutsfattande ska fungera för att uppfylla de krav som ställs på offentligt 
beslutsfattande, om det finns skäl för anpassning, t.ex. för personer med nedsatt 
beslutsförmåga eller annat behov av stöd. Nämnden har också ett ansvar för hur upp-
följning och kontroll av systemet ska fungera. 

Utredningen föreslår att det i kommunallagen ska införas en möjlighet för kommunerna 
och regionerna att besluta att beslutanderätten i sådana ärenden som i dag av den 
ansvariga nämnden kan delegeras till anställda m.fl. också ska kunna delegeras till en 
automatiserad beslutsfunktion. En förutsättning för att delegation ska kunna ske är att ett 
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sådant beslutsfattande inte strider mot bestämmelser i annan lagstiftning. Ansvaret för det 
automatiserade beslutsfattandet ska ligga på respektive nämnd. 

Ny lag om proportionella val i kommuner och regioner 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inkom den 12 december 2014 med en skrivelse 
till regeringen ”Begäran om översyn av bestämmelserna om val till styrelse och nämnder 
i kommunallagen och lagen om proportionellt valsätt”.  

SKR anför att allt fler partier har tagit plats i fullmäktigeförsamlingarna under senare år. 
De politiska majoriteterna har på många håll blivit mindre förutsägbara. Oklara 
majoritetsförhållanden kan vara en förklaring till att många frågor om vad som gäller i 
fråga om val till styrelse, nämnder och beredningar i kommuner och landsting har ställts 
på sin spets. SKR:s intryck är att såväl sluten omröstning som proportionellt val har 
påkallats i större utsträckning än tidigare. Vidare anförs att det vid tillämpningen av 
bestämmelserna om val till styrelse, nämnder och beredningar i kommunallagen och 
lagen om proportionellt valsätt, visat sig att flera bestämmelser är ofullständiga eller 
oklara och att det finns behov av att förtydliga och komplettera lagstiftningen på flera 
punkter. Det gäller bl.a. möjligheten till fyllnadsval av ersättare i de fall valet av dessa 
genomförts enligt reglerna om proportionellt val. 

Av utredningens analys framgår att det finns ett antal oklarheter i den nu gällande lagen. 
Flertalet av lagens bestämmelser härstammar från 1913 års stadga och har mer eller 
mindre okommenterat återgivits i senare lagar. Det finns därför i stort sett inte något stöd 
för rättstillämpningen i form av förarbeten. Mot den bakgrunden anser utredaren det 
motiverat att föreslå en helt ny lag om proportionella val med en egen 
författningskommentar till stöd för lagens tillämpning. Utredaren bedömer att en ny lag 
ger bäst förutsättningar för att åstadkomma ett ändamålsenligt och lättillämpat regelverk. 
Den nya lagen föreslås i stora delar ha samma materiella innehåll som den nuvarande 
lagen. Det innebär att befintlig rättspraxis på områden som inte förändras fortsatt kan vara 
till ledning vid rättstillämpningen. 

De förändringar/förtydliganden som föreslås är: 

I den nya lagen föreslås finnas en särskild bestämmelse om att ett proportionellt val av 
ersättare eller suppleanter förutsätter att ledamöterna valts proportionellt. 

En ny metod föreslås för att fastställa ordningen mellan namnen inom en valsedelsgrupp 
vid proportionella val. Metoden föreslås vara densamma som i vallagen, men i stället för 
att hänvisa till vallagen förslås att en självständig bestämmelse för sammanräkningar av 
ordningen mellan namnen inom en valsedelsgrupp införs i den nya lagen om 
proportionella val i kommuner och regioner. Frågan utvecklas närmare i 
författningskommentaren.  

Utredningen föreslår att det ska vara möjligt att hålla fyllnadsval för att ersätta ledamöter 
som valts proportionellt. Det rådande systemet är inte helt tillfredsställande när det gäller 
att ersätta ledamöter som avgår eftersom det kan leda till att majoritetsförhållandena i 
nämnden förändras. Därför föreslås att fullmäktige vid fyllnadsval ska, så långt det är 
möjligt säkerställa, att representationen i nämnden inte förändras. Fyllnadsvalen kan 
överklagas genom laglighetsprövning och minoriteter i fullmäktige har därför möjlighet 
att få frågan om hur fullmäktige hanterat fyllnadsvalet rättsligt prövad. Det får ankomma 
på rättstillämpningen att bedöma om fullmäktige uppfyllt kravet på att representationen, 
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så långt som möjligt, inte ska förändras. Regleringen avseende inträdesordning vid 
tillfällig frånvaro bör enligt utredarens bedömning inte förändras.  

Tjänstgöringen för ersättare i fullmäktige 
I samband med riksdagens antagande av den nya kommunallagen 2017 konstaterade 
konstitutionsutskottet att bestämmelserna om ersättares tjänstgöring skiljer sig åt för 
kommun- respektive landstingsfullmäktige (numera regionfullmäktige). I direktiven till 
förevarande utredning gav regeringen därför utredaren i uppdrag att analysera och ta 
ställning till om det är lämpligt att bestämmelserna om tjänstgöring för ersättare i 
regionfullmäktige skiljer sig från motsvarande reglering för kommunfullmäktige. Det bör 
enligt regeringen dock framhållas att förhållanden mellan kommuner och regioner skiljer 
sig åt, t.ex. kan frågan om geografisk representation anses ha större vikt i 
regionfullmäktige. Enligt regeringens mening bör dock skillnader i regleringen mellan 
kommuner och regioner undvikas om de inte kan anses motiverade. 

Reglerna om antalet ersättare som ska utses skiljer sig åt mellan kommuner och regioner. 
Antalet ersättare är fler i regionerna än i kommunerna och ersättarna utses enligt två olika 
regelverk. Ersättare i regionfullmäktige utses på samma sätt som ersättare i riksdagen. För 
kommunerna däremot finns det ett särskilt system, reglerat i vallagen. Även reglerna för 
indelning i valkretsar skiljer sig åt mellan regionerna och kommunerna. Bestämmelserna i 
5 kap. 21 § KL innebär att ersättare i kommunfullmäktige kan kallas till tjänstgöring även 
för andra ledamöter än de som är från samma valkrets. I regionfullmäktige däremot, kan 
endast de personliga ersättarna träda in för tjänstgöring. Särregleringen för 
kommunfullmäktige baseras på ett antagande om att det finns risk för att ingen av de 
personliga ersättarna ska kunna inträda för tjänstgöring i kommunfullmäktige vilket leder 
till ”tomma stolar”. Detta antagande grundas på det antal personliga ersättare som utses 
för kommunfullmäktiges ledamöter. Eftersom antalet ersättare är färre i 
kommunfullmäktige än i regionfullmäktige framstår det som rimligt att anta att risken för 
att detta ska hända är större i kommunerna än i regionerna. Utredaren anser inte att det 
framkommit skäl att föreslå någon förändring av nu gällande regelverk.  

De kommunala jävsreglerna 
Utredaren fick också i uppdrag att analysera om kommunallagens jävsregler bör anpassas 
till förvaltningslagens jävsregler. Anledningen är att regeringen anser att en enhetlig 
reglering av jäv mellan kommunal och statlig förvaltning bör eftersträvas så långt det är 
möjligt. Det påpekas att bestämmelserna om jäv är centrala för medborgarnas tillit till 
förvaltningen och en viktig garant mot korruption och för ett rättssäkert beslutsfattande. 

Regleringen kring jäv är mer eller mindre likartad i förvaltningslagen respektive 
kommunallagen med undantag för tre punkter. De rör utformningen av jävsgrunderna, de 
särskilda undantag från jäv som finns i kommunallagen men som saknar motsvarighet i 
förvaltningslagen samt möjligheten att överklaga beslut i jävsfrågor.  

Vid införandet av den nuvarande kommunallagen gjordes inte någon förändring av 
utformningen av jävsgrunderna som motsvarar den som skedde i och med den nuvarande 
förvaltningslagen. Därmed har det uppkommit en diskrepans mellan hur jävsgrunderna 
uttrycks i de båda lagarna. De förändringar som gjorts i förvaltningslagen är till viss del 
materiella. Utformningen av bestämmelserna om parts- och intressejäv innebär att 
förutsättningarna för att någon ska anses jävig på dessa grunder kommer att vara 
uppfyllda oftare (prop. 2016/17:180 s. 95). De skillnader som numera finns kan alltså få 
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konsekvensen att en jävssituation kan komma att bedömas annorlunda beroende på om 
den uppkommit i kommunal eller i statlig förvaltning. Visserligen kan det vara så att en 
situation som enligt förvaltningslagen anses vara intressejäv i stället kan bedömas vara 
delikatessjäv enligt kommunallagen och att verkningarna av skillnaderna därför inte ska 
överdrivas. Trots detta måste det dock konstateras att den skillnad som finns inte kan 
motiveras sakligt. Enligt utredarens bedömning bör därför jävsgrunderna i 6 kap. 28 § KL 
anpassas till lydelsen i förvaltningslagen. På så sätt uppnås en enhetlig reglering. Detta 
medför även att hänvisningarna i undantagen i 6 kap. 31 § kommunallagen får ändras 
som en följd av jävsgrundernas nya utformning. 

Nuvarande lydelse av 6 kap. 28 § KL medför att en förtroendevald är jävig, om 

1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, 
förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång 
kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller 
någon närstående, 

2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår 
eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång, 

3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är 
knuten till, 

4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, 
eller 

5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet 
för hans eller hennes opartiskhet i ärendet.  

Utredaren föreslår att lydelsen ska vara att en förtroendevald är jävig, om  

1. han eller hon eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan antas bli 
påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,  

2. han eller hon eller någon närstående är eller har varit ställföreträdare eller ombud 
för en part i ärendet eller för någon annan som kan antas bli påverkad av beslutet 
i en inte oväsentlig utsträckning,  

3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är 
knuten till,  

4. det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes 
opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas. 

Någon annan förändring av de kommunala jävsreglerna föreslås inte.  

Kommunala föreskrifter 
Regeringsformen skiljer mellan normbeslut (föreskrifter) och förvaltningsbeslut. 
”Föreskrifter” är regeringsformens benämning på rättsregler. Rätten att besluta 
föreskrifter, normgivningsmakten, regleras huvudsakligen i 8 kap. regeringsformen. 
Föreskrifter kännetecknas av att de i princip är bindande för myndigheter och enskilda 
och är generella till sin natur och riktar sig till en obegränsad krets medan 
förvaltningsbeslut tar sikte på enskilda fall. Föreskrifter meddelas av riksdagen genom lag 
och av regeringen genom förordning. Föreskrifter kan också, efter bemyndigande av 
riksdagen eller regeringen, meddelas av andra myndigheter än regeringen och av 
kommuner (8 kap. 1 § RF). Kommunerna har således inte någon direkt på 
regeringsformen grundad rätt att besluta föreskrifter. För att kommunerna ska kunna 
meddela föreskrifter förutsätts därför att denna rätt har delegerats till dem antingen direkt 
av riksdagen i vissa fall eller genom att riksdagen medgivit regeringen att delegera 
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normgivningskompetens vidare till kommuner. I regeringsformen regleras inte vilket 
organ inom kommunen som ska besluta föreskrifter med stöd av delegationen. Enligt 
uttalanden i förarbeten måste utgångspunkten anses vara att det är en kommunalrättslig 
fråga vilket organ som ska fatta sådana beslut för kommunens räkning (prop. 
2009/110:80 s. 223). Det vanligaste torde vara att det är fullmäktige som beslutar 
föreskrifter. Beslut om föreskrifter som beslutats av statliga och kommunala myndigheter 
anses numera som huvudregel inte kunna överklagas förvaltningsrättsligt (prop. 
2016/17:180 s. 257 f). Särskilda bestämmelser i kommunallagen medför dock att 
kommunala myndigheters beslut om föreskrifter kan överklagas genom 
laglighetsprövning om det inte finns några särskilda bestämmelser om något annat (13 
kap. 2 och 3 §§ kommunallagen).  

I direktiven till utredningen anförs att, eftersom förvaltningslagen inte har någon 
bestämmelse om tid för överklagande av normbeslut motsvarande den som fanns i 1986 
års förvaltningslag, kan det uppstå en situation där det inte finns någon tidsgräns för 
överklagande av kommunala normbeslut i de fall särskilda regler om överklagande finns i 
särskilda författningar. I direktiven anges ett exempel på en reglering som innehåller 
sådana särskilda bestämmelser, nämligen lagen om nämnder för vissa trafikfrågor. 
Utredningen har även hittat två förordningar som inte kan överklagas genom 
laglighetsprövning, och inte heller har någon tidsgräns för överklaganden sedan den nya 
förvaltningslagen trädde i kraft. Kommunala normbeslut som kan överklagas genom 
laglighetsprövning utgör inte något problem i förhållande till den förändrade regleringen i 
förvaltningslagen. Utredningen föreslår att förvaltningslagens bestämmelser om rätt att 
överklaga, hur ett beslut överklagas, överklagandetid samt myndigheternas handläggning 
av inkomna överklaganden ska tillämpas på överklaganden av kommunala föreskrifter 
enligt lagen om nämnder för vissa trafikfrågor, vägtrafikförordningen för den kommunala 
organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap samt 
terrängkörningsförordningen. Överklagandetiden ska beräknas från dagen då beslutet 
senast tillkännagetts. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret bedömer att utredningen gjort en gedigen genomgång av befintlig 
lagstiftning och anser att samtliga förslag till lagändringar ska tillstyrkas. Beträffande 
möjligheten till automatiserat beslutsfattande så är det bra att möjligheten införs, sedan 
måste en ordentlig analys göras av när det är lämpligt att använda sig av möjligheten. När 
det gäller förslaget till en ny lag om proportionella val i kommuner och regioner med en 
egen författningskommentar till stöd för lagens tillämpning bedöms det medföra ett mer 
ändamålsenligt och lättillämpat regelverk. Det blir också enklare att hantera frågan om 
proportionellt valda ledamöter som avgår. Angående förslaget till ändrade jävsregler så 
tror stadsledningskontoret inte att det kommer att medföra att fler situationer kommer 
bedömas utgöra jäv, för de exempel som nu kommer att omfattas av första punkten har 
tidigare bedömts utgöra delikatessjäv. Däremot är det bra att reglerna är likalydande för 
statliga och kommunala myndigheter så att det inte behöver uppstå diskussioner om 
huruvida jäv får förekomma i kommunalt beslutsfattande i en situation som i statligt 
beslutsfattande bedömts utgöra jäv.  
 
När det gäller kommunala föreskrifter skulle dock stadsledningskontoret vilja 
uppmärksamma regeringen på att det finns situationer när både kommuner och statliga 
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myndigheter är behöriga att besluta om föreskrifter, och att den diskrepans som råder 
mellan kommunala och statliga föreskrifters ikraftträdande medför en svårhanterlig 
situation för kommunerna att kunna fatta beslut som måste kunna träda i kraft snabbt. Ett 
exempel på detta är eldningsförbud enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). 
Regeringen får och har överlåtit rätten att meddela föreskrifter om eldningsförbud till 
såväl länsstyrelsen som kommunerna. Av 2 kap. 7 § förordningen om skydd mot olyckor 
(FSO) framgår att föreskrifter som en länsstyrelse har meddelat gäller när de har 
kungjorts eller vid den senare tidpunkt som anges i beslutet. I brådskande fall får 
föreskrifterna kungöras genom att publiceras i en ortstidning eller läsas upp i radio. Till 
skillnad från vad som gäller för en länsstyrelses beslut om förbud mot att elda anges inte 
uttryckligen att ett sådant beslut från en kommun ska kungöras på visst sätt. Därmed 
gäller vad som är allmänt föreskrivet om kungörande av författningar, vilket för en 
kommunal föreskrift innebär tillkännagivande av att det justerade protokollet anslagits på 
den kommunala anslagstavlan (8 kap. 13 § KL).  

Ett kommunalt beslut om eldningsförbud träder således inte i kraft förrän det justerade 
protokollet kungjorts på kommunens anslagstavla. Detta får till konsekvens att den som 
bryter mot ett av kommunen beslutat eldningsförbud inte kan bötfällas innan det justerade 
protokollet kungjorts, eftersom det av allmänna rättsgrundsatser anses gälla att ett 
normbeslut inte har bindande verkan mot enskilda innan det har kungjorts. Som 
utredningen konstaterat är det normalt kommunfullmäktige som fattar beslut om 
kommunala föreskrifter. Detta medför att en kommunal föreskrift om eldningsförbud inte 
kan beslutas och träda i kraft tillnärmelsevis lika snabbt som om föreskriften beslutas av 
länsstyrelsen. Denna diskrepans mellan möjligheten att låta brådskande föreskrifter träda i 
kraft snabbt bör åtgärdas. 

 

 

 

  

Jonas Kinnander 

Direktör Ärenden och Utredning 
 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Sammanfattning 

Utredningens uppdrag 

Syftet med utredningens uppdrag är att åstadkomma en valordning 
som är lätt att förstå, lätt att tillämpa och säkerställer representation 
från politiska minoriteter. Uppdraget syftar även till att tillförsäkra 
fortsatt goda möjligheter för ett effektivt och rättssäkert besluts-
fattande i kommuner och regioner. 

Utredningen ska ta ställning till hur en möjlighet till automati-
serat beslutsfattande kan införas i kommuner och regioner. Utred-
ningen ska särskilt överväga hur ett automatiserat beslutsfattande 
bör förenas med principerna för det kommunala beslutsfattandet, 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och 
EU:s dataskyddsförordning.  

Utredningen ska vidare analysera ordningen för val i kommun- 
och regionfullmäktige och särskilt ta ställning till hur det kan säker-
ställas att ledamöter, valda av fullmäktige, som avgår från ett kom-
munalt organ får en ersättare som tillhör samma parti. Vidare ska 
utredningen analysera om regleringen i lagen om proportionellt val-
sätt är ändamålsenlig. 

Utredningen ska också analysera och ta ställning till om det är 
lämpligt att bestämmelserna om tjänstgöring för ersättare i region-
fullmäktige skiljer sig från motsvarande reglering för kommunfull-
mäktige. 

Utredningen ska vidare analysera om kommunallagens jävsbestäm-
melser bör anpassas till förvaltningslagen. 

Slutligen ska utredningen kartlägga samtliga författningar som 
innehåller överklagbara kommunala normbeslut och lämna förslag 
på en tidsgräns för överklagande av normbeslut som fattas enligt 
1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor. 
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Automatiserat beslutsfattande i kommuner och regioner 

Utredningen konstaterar att det finns ett behov av att underlätta för 
den kommunala sektorn att möta ökade arbetsuppgifter. Ett sätt är 
att ta tillvara de möjligheter till effektivisering som finns i digitala 
arbetssätt och verktyg. Att kunna använda automatiserade beslut för 
i detta perspektiv med sig en rad fördelar. En effektivare admini-
stration innebär frigjord tid för de anställda och möjligheter att för-
bättra servicen till invånarna genom snabbare beslut. Erfarenheterna 
av att använda automatiserade beslut i staten får anses vara överväg-
ande goda och det finns ingen anledning att särbehandla kommunal 
förvaltning i detta avseende.  

Utredningen föreslår därför att det i kommunallagen (2017:725) 
införs bestämmelser som ger en möjlighet för kommuner och regio-
ner att besluta att beslutanderätten i sådana ärenden som en nämnd 
i dag kan delegera till t.ex. anställda också ska kunna delegeras till en 
automatiserad beslutsfunktion. En förutsättning för att delegation 
ska kunna ske är att ett sådant beslutsfattande inte strider mot bestäm-
melser i annan lagstiftning. Ansvaret för det automatiserade besluts-
fattandet ska ligga på respektive nämnd. Delegation till en automati-
serad beslutsfunktion ska omfattas av samma regler som gäller för 
nuvarande delegationsmöjligheter. Beslut i ärenden som överprövas 
genom laglighetsprövning, beslut i ärenden som inte kan överklagas 
och beslut i ärenden om upphandling bör, mot bakgrund av unions-
rätten, inte omfattas av möjligheten till automatiserat beslutsfattande.  

Ordningen för val i kommun- och regionfullmäktige 

En ny lag om proportionella val i kommuner och regioner 

Flertalet av bestämmelserna i lagen om proportionellt valsätt 
(1992:339) härrör från en lag från 1913 och har mer eller mindre 
okommenterat förts över till senare lagar. Det finns därför i stort 
sett inte något stöd för rättstillämpningen i form av förarbeten. Mot 
den bakgrunden föreslår utredningen en helt ny lag om proportio-
nella val i kommuner och regioner med en egen författningskommentar 
till stöd för lagens tillämpning. En ny lag ger bäst förutsättningar för 
att åstadkomma ett ändamålsenligt och lättillämpat regelverk.  
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Förslaget till ny lag innebär vissa förtydliganden och föränd-
ringar. Det ska klargöras att en förutsättning för att ersättare och 
suppleanter ska kunna väljas proportionellt är att valet av ledamöter 
varit proportionellt. Ordningen mellan namnen inom en valsedels-
grupp (t.ex. ett parti eller en kartell) ska fastställas på samma sätt 
som vid val inom riksdagen.  

Däremot bör ordningen för hur de proportionella valen genom-
förs inte förändras. Den nuvarande ordningen för hur valen genom-
förs skiljer sig från vad som gäller för allmänna val men utredningen 
finner att den nu gällande ordningen är att föredra framför en omvänd 
ordning. 

Inte heller ordningen för s.k. dubbelvalsavveckling ändras. Det 
torde vara mycket ovanligt att någon väljs av fler än en valsedels-
grupp men om detta sker kan det hanteras på samma sätt som enligt 
den nuvarande regleringen av sådana dubbelvalssituationer.  

Även regleringen av gruppbeteckningar bör behållas oförändrad. 
Detta innebär i och för sig att det fortsatt kommer att vara möjligt 
att ingå i en valsedelsgrupp med andra partier utan att det finns någon 
egentlig samverkan. En förändring på detta område bör dock enligt 
utredningen inte genomföras eftersom de negativa effekterna i form 
av påverkan på den fria nomineringsrätten och det förhållandet att 
partierna stärks gentemot de enskilda ledamöterna med stor sanno-
likhet är större än fördelarna med en förändrad reglering. 

En möjlighet till fyllnadsval avseende val till styrelse och nämnder 
som genomförts proportionellt 

Om en ledamot i en nämnd som har valts proportionellt avgår under 
mandattiden inträder enligt nu gällande ordning en ersättare i enlig-
het med den ordning som har bestämts för ersättarnas tjänstgöring. 
Det kan få effekten att den avgångne ledamoten ersätts av någon från 
ett annat parti än det parti som den avgångne ledamoten företrädde. 
Det kan också leda till att ett parti blir utan representation i nämnden. 

För att förhindra en sådan ordning föreslår utredningen att det i 
6 kap. 20 § kommunallagen, 19 kap. 7 § föräldrabalken samt 3 kap. 6 
och 25 §§ i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i 
kommuner och regioner ska införas bestämmelser som gör det möj-
ligt att ersätta en ledamot som valts proportionellt genom fyllnads-
val. Vid fyllnadsvalen ska fullmäktige, så långt det är möjligt, säker-
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ställa att representationen i en nämnd inte förändras. Detta kommer 
att medföra att en avgången ledamot i normalfallet ersätts av någon 
från samma parti. Samtidigt ger regleringen tillräcklig flexibilitet för 
att hantera undantagssituationer och skapar inget behov av att införa 
regler om att partitillhörighet måste registreras.  

Tjänstgöringen för ersättare i fullmäktige 

Regleringen rörande ersättare i fullmäktige skiljer sig åt på flera punkter 
mellan regionerna och kommunerna. B.la innebär reglerna att antalet 
ersättare är fler i regionerna än i kommunerna. Vidare utses ersätt-
arna enligt två olika regelverk. Ersättare i regionfullmäktige utses på 
samma sätt som ersättare i riksdagen. För kommunerna däremot finns 
det ett särskilt system, reglerat i vallagen (2005:837). Även reglerna 
för indelning i valkretsar skiljer sig åt mellan regionerna och kommun-
erna. 

Mot bakgrund av att reglerna om ersättare i fullmäktige i flera 
avseenden skiljer sig åt mellan regionerna och kommunerna finner 
utredningen inte någon anledning att göra reglerna om ersättares tjänst-
göring enhetliga. Det har heller inte framkommit något om att regio-
nerna upplever problem när det gäller att kunna kalla in ersättare till 
fullmäktige. Någon ändring av regelverket bör därför inte göras. 

De kommunala jävsbestämmelserna 

Det finns i dag vissa skillnader i regleringen av jävsgrunderna mellan 
kommunal och statlig sektor. De är inte sakligt motiverade och riskerar 
att leda till att en jävsituation skulle kunna vara tillåten i kommunal 
förvaltning men otillåten i den statliga. Utredningen föreslår därför 
att bestämmelsen om jävsgrunderna i 6 kap. 28 § kommunallagen ska 
anpassas till lydelsen av motsvarande bestämmelse i förvaltningslagen 
(2017:900). På så sätt uppnås en enhetlig reglering. Skillnaderna mellan 
kommunallagen och förvaltningslagen vad gäller regleringen av jäv 
medför i övrigt inte något behov av anpassning.  



SOU 2021:16 Sammanfattning 

19 

Överklagande av kommunala föreskrifter 

Utredningen har kunnat identifiera en lag och två förordningar med 
särskilda bestämmelser om överklagande av kommunala normbeslut 
där det kan konstateras att bestämmelserna om överklagande är ofull-
ständiga. Detta gäller både regleringen av överklagandetid och den 
generella regleringen av hanteringen av sådana överklaganden. Mot 
denna bakgrund finns det skäl att komplettera regleringen för att 
säkerställa en ändamålsenlig hantering av överklaganden av de aktu-
ella normbesluten.  

Utredningen föreslår därför att förvaltningslagens bestämmelser 
om rätt att överklaga, hur ett beslut överklagas, överklagandetid samt 
myndigheternas handläggning av inkomna överklaganden ska tillämpas 
på de aktuella överklagandena av kommunala föreskrifter. Det ska 
därför i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor, terrängkörnings-
förordningen (1975:1313) samt vägtrafikförordningen (1995:137) för 
den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning 
och höjd beredskap införas bestämmelser om att de aktuella bestäm-
melserna i förvaltningslagen ska tillämpas. Överklagandetiden ska be-
räknas från dagen då beslutet senast tillkännagetts.  

Konsekvenser av utredningens förslag 

Möjligheten till automatiserat beslutsfattande i kommuner och regio-
ner har förutsättningar kommer att kunna medföra effektiviseringar. 
Bl.a. innebär det en möjlighet att förkorta handläggningstiden så att 
beslut kan fattas snabbare än i dag. Detta för med sig fördelar för 
såväl kommuner och regioner som för enskilda intressenter. 

Förslaget angående ordningen för val innebär sammantaget ett 
mer ändamålsenligt och lättillämpat regelverk, framför allt genom 
den nya lagen och att frågan om proportionellt valda ledamöter som 
avgår kan hanteras enklare.  

Ikraftträdande 

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. Vissa över-
gångsbestämmelser behövs bl.a. ska äldre bestämmelser tillämpas på val 
som hållits före ikraftträdandet.
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     Bilaga 2 

Finansdepartementet 
fi.remissvar@regeringskansliet.se 

 

Göteborgs Stads yttrande över remiss från 
finansdepartementet – En väl fungerande 
ordning för val och beslutsfattande i 
kommuner och regioner (SOU 2021:16) 
_________________________________________________________ 

Göteborgs Stad anser att utredningen gjort en gedigen genomgång av befintlig 
lagstiftning och tillstyrker samtliga förslag till lagändringar. Inga särskilda synpunkter 
lämnas i denna del. 

När det gäller kommunala föreskrifter skulle dock Göteborgs Stad vilja uppmärksamma 
regeringen på att det finns situationer när både kommuner och statliga myndigheter är 
behöriga att besluta om föreskrifter, och att den diskrepans som råder mellan kommunala 
och statliga föreskrifters ikraftträdande medför en svårhanterlig situation för kommunerna 
att kunna fatta beslut som måste kunna träda i kraft snabbt. Ett exempel på detta är 
eldningsförbud enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). Regeringen får och har 
överlåtit rätten att meddela föreskrifter om eldningsförbud till såväl länsstyrelsen som 
kommunerna. Av 2 kap. 7 § förordningen om skydd mot olyckor (FSO) framgår att 
föreskrifter som en länsstyrelse har meddelat gäller när de har kungjorts eller vid den 
senare tidpunkt som anges i beslutet. I brådskande fall får föreskrifterna kungöras genom 
att publiceras i en ortstidning eller läsas upp i radio. Till skillnad från vad som gäller för 
en länsstyrelses beslut om förbud mot att elda anges inte uttryckligen att ett sådant beslut 
från en kommun ska kungöras på visst sätt. Därmed gäller vad som är allmänt föreskrivet 
om kungörande av författningar, vilket för en kommunal föreskrift innebär 
tillkännagivande av att det justerade protokollet anslagits på den kommunala 
anslagstavlan (8 kap. 13 § KL).  

Ett kommunalt beslut om eldningsförbud träder således inte i kraft förrän det justerade 
protokollet kungjorts på kommunens anslagstavla. Detta får till konsekvens att den som 
bryter mot ett av kommunen beslutat eldningsförbud inte kan bötfällas innan det justerade 
protokollet kungjorts, eftersom det av allmänna rättsgrundsatser anses gälla att ett 
normbeslut inte har bindande verkan mot enskilda innan det har kungjorts. Som 
utredningen konstaterat är det normalt kommunfullmäktige som fattar beslut om 
kommunala föreskrifter. Detta medför att en kommunal föreskrift om eldningsförbud inte 
kan beslutas och träda i kraft tillnärmelsevis lika snabbt som om föreskriften beslutas av 
länsstyrelsen. Denna diskrepans mellan möjligheten att låta brådskande föreskrifter träda i 
kraft snabbt bör åtgärdas. 
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