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Förslag till MSB:s föreskrifter om informationssäkerhet för statliga
myndigheter, er ref 2019-14545
Patent- och registreringsverket, PRV, är myndigheten med ett samlat ansvar för
immaterialrätt och ansvarar för att skydda innovationer med hjälp av patent, designoch varumärkesskydd. PRV ska långsiktigt främja tillväxten samt stärka
innovationsförmågan och konkurrenskraften i hela landet genom att informera om, och
bidra till ökad förståelse för, hanteringen av immateriella tillgångar inklusive
upphovsrätt hos företag, offentliga aktörer och allmänhet.
PRV har fått möjlighet att yttra sig över ovan angivet betänkande och besvarar
remissen utifrån det perspektiv som utgör myndighetens huvudsakliga ansvarsområden.
Patent- och registreringsverket (PRV) lämnar synpunkter på ovan rubricerade remiss
genom bifogad svarsmall.
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Peter Strömbäck efter föredragning av
HR-chef/säkerhetschef Gunilla Ström Lindahl och IT-driftschef Patrik Edenbro. Vid
ärendets slutliga beredning har även deltagit chefsjuristen Magnus Ahlgren.

Peter Strömbäck
Generaldirektör

Gunilla Ström Lindahl
HR-chef/säkerhetschef
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Svar på remiss gällande förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter
Om Excelarket
Genom att klicka på "välj" får du upp en för
kolumnen anpassad rullista
Välj "övrigt" där inget annat alternativ är
lämpligt.
Synpunkter på konsekvensutredningen lämnas från
rad 115.

Svarande organisation: Patent- och registreringsverket
Referens/diarienr:
2019-14545

§

Punkt

Synpunkter

Synpunkter föreskrifter

Förslag till ändring
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1

bör ej regleras separat i förordningen

hänvisning till krav på uppföljing enligt ISO 27001, 27002

17

2

bör ej regleras separat i förordningen

hänvisning till krav på uppföljing enligt ISO 27001, 27002

17

4

bör ej regleras separat i förordningen

hänvisning till krav på uppföljing enligt ISO 27001, 27002

17

5

bör ej regleras separat i förordningen

hänvisning till krav på uppföljing enligt ISO 27001, 27002

Övriga kommentarer
Då det i § 7 anges att myndigheten ska bedriva systematiskt
informationssäkerhetsarbete med stöd av SS-EN ISO/IEC 27001:2017
och SS-EN ISO/IEC 27002:2017 behöver uppföljning inte regleras
särskilt utöver det. Uppföljning ingår i det systematiska arbetet med
ISO.
Då det i § 7 anges att myndigheten ska bedriva systematiskt
informationssäkerhetsarbete med stöd av SS-EN ISO/IEC 27001:2017
och SS-EN ISO/IEC 27002:2017 behöver uppföljning inte regleras
särskilt utöver det. Uppföljning ingår i det systematiska arbetet med
ISO.
Då det i § 7 anges att myndigheten ska bedriva systematiskt
informationssäkerhetsarbete med stöd av SS-EN ISO/IEC 27001:2017
och SS-EN ISO/IEC 27002:2017 behöver uppföljning inte regleras
särskilt utöver det. Uppföljning ingår i det systematiska arbetet med
ISO.
Då det i § 7 anges att myndigheten ska bedriva systematiskt
informationssäkerhetsarbete med stöd av SS-EN ISO/IEC 27001:2017
och SS-EN ISO/IEC 27002:2017 behöver uppföljning inte regleras
särskilt utöver det. Uppföljning ingår i det systematiska arbetet med
ISO.

Behöver du fler rader att lämna synpunkter på:
Infoga så många rader du behöver. Du kan behöva kopiera listan.

Rubrik

Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra
konsekvenser regleringen medför och en jämförelse av
konsekvenseran för de övervägda alternativen

Synpunkter Konsekvensutredningen
Synpunkter

Övriga kommentarer

En stor del av försalgets kostnader utgörs av personalkostnader
vilket framgår i utredningen men kostnader för själva ITfunktionaliteter med olika säkerhetsåtgärder kostar oerhört mycket
vilket inte framgår av dokumentet. Det borde skrivas tydligare som
en uppenbar konsekvens.

För att genomföra förslagen krävs ett betydande budgettillskott

