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Försäkringskassan noterar att införandet av förordningen kan innebära stora kostnader 
och en ökad administrativ börda för myndigheterna och andra aktörer som arbetar med 
att utveckla AI. Förslaget ställer långtgående krav på de system som klassificeras som 
high risk AI. För att förslaget ska få avsedd effekt, att garantera etisk, säker och pålitlig 
AI samtidigt som det ska främja de positiva aspekterna av AI och innovation på området, 
är det viktigt att det med tillräcklig förutsebarhet och säkerhet går att avgöra vilken 
användning som kan utgöra high risk AI. Försäkringskassan anser att det behövs större 
precision och tydlighet både i definitionen av AI i bilaga I och i avgränsningen av vad 
som ska utgöra high risk AI i bilaga III. 

Försäkringskassan noterar vidare att Sverige kan behöva se över förslagets förenlighet 
med den inhemska offentlighets- och sekretessregleringen. Enligt Försäkringskassans 
uppfattning kan exempelvis vissa uppgifter som ska lämnas till EU-databasen vara 
sekretessreglerade i 17 kap. 1 och 2 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
(OSL). Eftersom den information som lämnas till EU-databasen ska vara tillgänglig för 
allmänheten skulle det alltså kunna innebära ett krav på offentliggörande av uppgifter 
som är sekretessreglerade och som vid en prövning skulle kunna bedömas omfattas av 
sekretess. 

Med hänsyn till vad som anges i definitionen av begreppet instructions for use i artikel 
3.15 samt skrivningarna i bilaga VIII och i artikel 13 är det enligt Försäkringskassan inte 
helt klart om det är samtlig information som anges i artikel 13.2 och 13.3 som ska 
lämnas till EU-databasen. I bilaga VIII i förslaget görs undantag från skyldigheten att 
lämna instructions for use för (…)high-risk AI systems in the areas of law enforcement 
and migration, asylum and border control management referred to in Annex III, points 1, 
6 and 7(…). Det kan enligt Försäkringskassans uppfattning behöva övervägas om 
ytterligare ett undantag från skyldigheten att lämna instructions for use bör tas in i bilaga 
VIII avseende området som sekretessregleras i 17 kap. 1 och 2 §§ OSL (myndigheters 
verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn). 

Försäkringskassan har inte några synpunkter på förslaget i övrigt annat än att 
myndigheten vill framhålla att införandet av nya regleringar och krav på området riskerar 
att verka hämmande på innovation och möjligheten att dra fördel av modern teknik. 
Denna risk måste vägas mot den eventuella nytta förslagen kan medföra. 
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Nils Öberg i närvaro av rättschef 
Mikael Westberg, verksamhetsområdeschef Peter Andrén och verksjurist Tove Lidman, 
den senare som föredragande. 

Nils Öberg 

Tove Lidman 
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