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Lunds kommuns remissvar avseende Europeiska
kommissionens förslag till förordning om
harmoniserade regler för artificiell intelligens
Lunds kommun anser att det är positivt att EU-kommissionen genom
förordningen skapar ett rättsligt ramverk som bidrar till
utvecklandet och användandet av AI-system på ett säkert och etiskt
sätt. Förordningens regelverk skapar en förutsägbarhet som gynnar
både utvecklare, producenter och användare av AI-system inom EU.
Genom regelverket undviks juridisk fragmentering och
medlemsländerna kan lära sig och dra nytta av varandras arbete och
lösningar.
Lunds kommun tillstyrker särskilt förslagets propå om
nödvändigheten av att utvecklandet och användandet av AI-system,
så kallade högrisk-system som berör EU:s fundamentala rättigheter,
måste föregås av en klart definierad riskbedömning.
Det måste finnas gemensamma standards för dessa system för att
skydda allmänhetens intressen och för att försäkra att fundamentala
rättigheter skyddas inom samhällets alla områden.
Förslaget att skydda EU:s fundamentala rättigheter innebär
restriktioner när det gäller näringslivets, konstnärlig verksamhets
och forskningens möjligheter till att utveckla och använda AIhögrisksystem. Restriktionerna gäller främst AI-system som har till
syfte att förändra mänskligt beteende och som kan skada individer
och grupper både fysiskt och psykiskt. Förslaget innebär att sådana
AI-system bör förbjudas.
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Slutligen vill Lunds kommun framföra att Lunds kommun som en av
femton piloter i världen har beretts möjlighet att pröva och
utvärdera UNICEFs riktlinjer kring barn och AI. Detta arbete, vilket
har pågått under den första halvan av 2021, har genomförts i två
huvudsakliga steg. Under det första av dessa har kommunens
styrdokument och metoder inom det aktuella området analyserats
utifrån UNICEFs riktlinjer. Detta arbete har visat att Lunds befintliga
arbetsätt korresponderar väl mot innehållet i UNICEFs riktlinjer,
även om vissa utvecklingsområden är möjliga att skönja. Under det
andra steget har riktlinjerna prövats operativt genom att införliva
dem i en pågående designprocess. Som ett resultat av detta har flera
viktiga lärdomar kring hur barnperspektivet kan stärkas ytterligare i
kommunens designprocesser framkommit, vilka kommer att
utvecklas vidare med framöver.
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