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Förslag till lagstiftning om AI, remissvar från
Skellefteå Kommun
Sammanfattning
Den gemensamma lagstiftning som föreslås från EU-kommissionen ska
reglera de risker som finns med AI (artificiell intelligens) så att de stora
möjligheter tekniken har kan användas i unionen. Man föreslår förbud för
viss teknik och att högrisk-AI ska registreras. Lagstiftningen liknar
Dataskyddsförordningen (GDPR) i att incidenter ska rapporteras till den
myndighet som ska utses att övervaka området. De kan också kräva in
sanktionsavgifter om brått mot lagen sker.
Skellefteå kommun pekar i remissvaret på några områden som är viktiga
att beakta. Små kommuner och organisationer kommer att få svårt att
hantera lagstiftningen som är mycket komplex och kan i förlängningen
också därför gå miste om de fördelar tekniken ger.
I dag sker få incidentanmälningar från leverantörer. Det är viktigt att
leverantörernas ansvar tydliggörs så inte användande organisation får ta
allt ansvar om en tekniklösning beter sig olämpligt.
Till sist framför Skellefteå kommun en förhoppning att det inte ska skapas
en lika stor administration och rädsla som den som uppkom i samband
med GDPR:s införande.

Förslag till beslut
1. Skellefteå kommun överlämnar remissvaret till Regeringskansliet

Beslutsunderlag
Remiss av Europeiska kommissionens förslag till förordning om
harmoniserade regler för artificiell intelligens, Proposal for a Regulation
laying down harmonised rules on artificial intelligence (artificial
intelligence act) and amending certain union legislative acts (COM(2021)
206).
Proposal for a Regulation on a European approach for Artificial
Intelligence, remissvar från Skellefteå Kommun
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Beskrivning av ärendet
Europeiska kommissionen konstaterar att AI (Artificiell Intelligens) kan
vara en av de viktigaste nya teknikerna för att utveckla unionen och
offentlig verksamhet i framtiden. Samtidig innebär den faror som kan hota
etiska principer, öppenhet och fundamentala rättigheter. Om EU ska bli en
global ledare inom om området måste därför gemensam lagstiftning tas
fram för att säkra att riskerna inte kommer att infrias.
Genom detta lagförslag vill EU-kommissionen därför:


Säkra att fundamentala rättigheter och att lagar upprätthålls



Ge en rättslig tydlighet för att öka användande och innovation inom
AI



Öka styrmöjligheterna över sektorn



Utveckla en marknad inom EU för laglig och säker AI

Omfattande regler införs för att kategorisera AI-produkter. Förbud föreslås
för sk skadlig AI och högrisk-AI måste registreras. Lagstiftningen för AI
sammankopplas med övrig lagstiftning som Dataskyddsdirektivet (GDPR).
Liksom inom GDPR-lagstiftningen ska alla incidenter och fel i systemen
rapporteras till en myndighet som kommer att utses. Dessutom kommer
också här sanktionsavgifter att kunna beslutas, med som mest upp till 30
miljoner euro eller 6 % av omsättningen, den summa som är högre.

___________________________________________________________

Beslutet sänds till:
Regerinskansliet
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