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Förslag till MSB:s föreskrift om it-säkerhet för statliga myndigheter,
er ref 2019-14546
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
IT-driftschef Patrik Edenbro. Vid ärendets slutliga beredning har även deltagit
chefsjuristen Magnus Ahlgren.

Peter Strömbäck
Generaldirektör

Patrik Edenbro
IT- driftschef
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Svar på remiss gällande förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om it-säkerhet för statliga myndigheter
Svarande organisation:
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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.
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Synpunkter
Det är inte rimligt att ha en fysiskt separerad test och
utvecklingsmiljö för alla system, det skulle bli väldigt
kostnadsdrivande,.
Inte rimligt och praktisktmöjligt för alla
informationssystem, skulle i vissa fall bli väldigt
kostnadsdrivande.
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Att ha tidsbegränsade behörigheter för fast anställd
personal skapar onödig administration, att ha en översyn
1
av behörighet är dock en god idé.
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Hänsyn måste tas till befintlig system som inte kan
anpassas till en rimlig kostnad

Synpunkter föreskrifter

Förslag till ändring

Övriga kommentarer

En rimlig bedömning per system bör göras, ett skall krav för alla
informationssystem är kostnadsdrivande och inte rimligt att kräva.
En rimlig bedömning per system bör göras, ett skall krav för alla
informationssystem är kostnadsdrivande och inte rimligt att kräva.
Separera tidsbegränsningen från återkommande behörighetskontroll
eller ta helt enkelt bort tidbegränsningen, alternativt en ny punkt
gällande tidsbegränsning för personal som inte är fast anställd vilket
man förmodligen redan har i sina rutiner.
Bör gälla nyutveckling och förändring i befintliga system där inte
kostnadern blir orimligt stora i förhållande till vad detta krav ger.

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

Rubrik

Allmänt

Allmänt

Synpunkter Konsekvensutredningen
Synpunkter

Hänsyn måste tas gällande teknisk skuld och äldre system där
ändringarna inte blir möjliga eller för kostnadsdrivande att
implementera, när systemen byts så kan de nya föreskrifterna införas.
Man bör inte vara alltför teknisk i sina skall krav då ny teknik dyker
upp som hanterar t.ex. hotbilder på annat sätt en ett SIEM system
som bygger på logghantering, ett krav på redovisning av spårbarhet är
ett rimligt krav men man behöver inte beskriva i detalj hur det skall gå
till.

Övriga kommentarer

