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Yttrande över Remiss ”Automatiserade beslut – färre regler ger 
tydligare reglering”(SOU 2014:75) 

 

Samtliga fakulteter har beretts möjlighet att yttra sig i rubricerat ärende, men enbart 
Samhälsvetenskapliga fakulteten hade något av substans att tillföra. Professor Uno Fors och 
universitetslektor Gustaf Juell-Skielse har deltagit i beredningen av ärendet. 

Områdesnämnden är positiv till föreslagna regelförenklingar och anser att automatiska 
myndighetsbeslut kan bidra till minskade handläggningstider, ökad rättssäkerhet för 
medborgare och ökad tillgänglighet till myndigheters tjänster. Resultat från Institutionen för 
data- och systemvetenskap (DSV) egen forskning visar att handläggningstider kan minskas 
radikalt genom automatiserade myndighetsbeslut, från dagar till minuter eller sekunder. En 
betydande del av alla myndighetsbeslut är okomplicerade tilldelningsbeslut som kan 
hanteras av enkla informationssystem baserade på ett fåtal beslutskriterier. Automatiserade 
beslut innebär också att invånare behandlas på ett likartat sätt och inte påverkas av skillnader 
i individuella handläggares bedömningar, d.v.s. invånares rättssäkerhet ökar. Genom 
automatiserade beslut som kan fattas dygnet runt ökar också tillgängligheten till 
myndigheters tjänster vilket i sin tur bidrar till en ökad servicegrad. De förslag till 
regelförenklingar som presenteras i SOU 2014:75 kan därför bidra till en positiv utveckling 
av våra myndigheter. 

Däremot kunde delbetänkandet belysa de organisatoriska konsekvenserna av automatiska 
myndighetsbeslut i högre grad (kap. 6. Konsekvenser). När myndigheter inför 
automatiserade beslut omfördelas i väsentlig utsträckning ansvar från handläggare till 
förvaltningschefer. I och med att system utvecklas för att fatta automatiska beslut behöver 
beslutssituationer förtydligas och kriterier för beslut etableras. Detta ställer nya krav på 
förvaltningschefer som inte längre kan delegera beslutsfattandet till de handläggare som har 
direktkontakt med invånarna. Dessa konsekvenser behöver därför utredas närmare. 

Sammanfattningsvis stödjer områdesnämnden förslagen till regelförenklingar som 
presenteras i SOU 2014:75 men bedömer att kunskapen om de organisatoriska 
konsekvenserna av automatiserade myndighetsbeslut behöver fördjupas. 

 

 

Detta beslut har fattats av vicerektor för det humanistisk-samhällsvetenskapliga området tillika 
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ordförande i områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap efter föredragning 
av utredaren Ann Catrin Lagerkvist, Områdeskansliet för humaniora, juridik och 
samhällsvetenskap. 

 

 

 

 

Karin Helander     
    Ann Catrin Lagerkvist 

     

 

  

 


