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Förvaltningen digitaliseras

• Digitalisering av förvaltning ett faktum

• Vad är förvaltning? Vad är det som
digitaliseras? På vilket sätt
digitaliseras? 

• Sektorvis differentierad utveckling. 
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• Bedömning av vårdbehov

• Olika kösystem för olika behov

• Omaolo

Digitalieringen i praktiken, exempel
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Rådgivning och
serviceplikt

• Användningen av AI och automatik
som delar av beredningen, 
exemepelvis i markanvändning, 
byggplaner eller uträkningar av 
gränser. 

• Prognoser, massdata-analyser

• Skatteverket helautomatiserad

• Pensionsförmåner

• Beredskap kommunalt:
• Avgifter
• Platser i småbarnsped, skola
• Skolskjutsar etc

• Automatiserad delgivning

• Automatiserade lösningar som
komplement till delgivning

Beredning av 
ärenden

Beslutsfattande
Delgivning av 

ärenden



Oikeus-
turva

Digitaliserad förvaltning

God
förvaltning

Förvaltningens
lagbundenhet

Tjänsteansvar
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Dataskydd

Vilka regler finns det för hur datasystem
används i förvaltningen?



Lagstiftningen idag

• Förvaltningslagen ger grunderna för hur förvaltningsärenden behandlas – dvs. 
beredning, beslutsfattande och ändringssökande.

• Kommunallagen kommunernas speciallagstiftning. 

• Finns lagstiftning som gäller specifikt digitalisering, såsom
• Lag om tillhandahållande av digitala tjänster
• Informationshanteringslagen

• Den specifika ”digilagstiftningen” gäller ändå inte enskild ärendehantering i 
speciellt stor grad. 

5



Digital stack

Applikation Websida

Gemensamma lösningar

Data

Servers (moln / on-premises)

Uppkopplingar

MyData

Digilagen

Reglerna gäller idag
ytan

GDPR

Kommuninvånare



Men var går gränserna?

• GDPR: Var och en har rätt att inte bli föremål för automatiskt fattade beslut.
• Undantag om nationell lagstiftning finns på plats om automatiserat beslutsfattande. 

• Vem är ansvarig för att datasystem gör rätt? Frågor om tjänsteansvar.
• Säg att underlaget är diskriminerade?
• Omaolo gör fel?

• Förvaltningslagens grundregler om hur beslut bereds och beslut fattas måste
följas, exempelvis vilken information som ges om beslutet. 

• Kommuninvånare måste kunna få del också personligen av förvaltningen. 
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Och vad är på gång?

• Vi kommer att få nationella regler om automatiserat beslutsfattande. 
• JM arbetsgrupp

• VI kommer att få regler om ansvar för datasystem, anskaffande och utvecklande
av dessa för myndigheternas räkning.
• FM arbetsgrupp

• Användning av AI, automatik och andra lösningar som komplement till ”vanlig” 
förvaltning måste avancera.
• Gränsen går vid rättsverkningar för enskilda – men vad är det?

• OBS! Klinisk verksamhet är inte underställd förvaltningslagen. 
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