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Proposal for a Regulation laying down
harmonized rules on artificial intelligence
(artificial intelligence act) and amending
certain union legislative acts (COM (2021)
206)
Vi avgränsar vårt yttrande till att kommentera förordningens avdelning III om
användning av AI-system i offentlig förvaltning. Statskontoret anser att:
•

avdelning III om användning av AI-system i offentlig förvaltning kan
utvecklas.

•

det är viktigt att förvaltningens AI-system utgår från den statliga
värdegrunden.

Statskontoret tillstyrker i övrigt förslaget till förordning.

System som klassas som högrisk (Avdelning III)
Förordningen har till syfte att harmonisera regelverket för AI inom EU, minska
fragmenteringen på den inre marknaden, öka den inre marknadens konkurrenskraft,
skydda hälsa, säkerhet, grundläggande rättigheter, främja AI:s positiva aspekter
och säkerställa en fri rörlighet av AI-system inom unionen.
Enligt förordningen ska AI-system klassas som högrisksystem när de som berörs
av systemet är i beroendeställning till användaren/tillhandahållaren av AIsystemen. I en bilaga till förordningen listas exempel på AI-system som klassas
som högrisk, bland annat system som ingår i rättskedjan, som används inom
bidragsbeviljning och inom sjuk- och hälsovård.
Statskontoret anser att alla AI-system inom förvaltningen som i sin helhet eller
delvis avser myndighetsutövning mot medborgare bör betraktas som högrisksystem. Statskontoret anser att en sådan skrivelse skulle underlätta klassningen av
riskfyllda AI-system i förvaltningen.
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Viktigt att förvaltningens AI-system utgår från den statliga
värdegrunden
Det finns ett högt förtroende för svensk förvaltning i samhället. För att bibehålla
detta förtroende är det viktigt att säkerställa att vår digitala förvaltning utförs med
samma värden och förutsägbarhet som vår traditionella förvaltning. Att
medborgare förstår hur och på vilka grunder beslut fattas, och att de fattas rättvist,
är avgörande för förvaltningens fortsatta legitimitet.
Framöver är det därför viktigt att säkerställa att förvaltningens AI-system är
följsamma med de värden och specifika krav som särskiljer offentlig förvaltning
från annan typ av verksamhet. I Sverige är det den statliga värdegrunden1 som ger
förvaltningen dess handlingsutrymme. Den styr även hur anställda i staten utför sitt
dagliga arbete. När komponenter av AI införs i offentlig förvaltning behöver också
de omfattas av och utgå ifrån den statliga värdegrunden.
Utredningschef Matilda Ardenfors har beslutat i detta ärende. Utredningschef
Matilda Ardenfors och utredare Kristina Althoff, föredragande, var närvarande vid
den slutliga handläggningen.

Matilda Ardenfors

Kristina Althoff
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Statliga värdegrunden: Demokrati: All offentlig makt utgår från folket. Legalitet:
Myndigheter får inte göra vare sig mer eller mindre än vad som framgår av lagarna som
styr oss och vi ska vara Objektiva: opartiska och sakliga i våra bedömningar. Vi ska utöva
makten med Respekt för allas lika värde. Objektivitet: vi vara öppna för granskning så
varje människa i vårt samhälle kan se hur vi fattar beslut. Fri åsiktsbildning: vi ska
granskas av tredje part. www.forvaltningskultur.se
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