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Patent- och registreringsverket, PRV, är myndigheten för immaterialrätt. Vi
arbetar med att möjliggöra nya idéer i teknikens och utvecklingens framkant för
att stärka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Vi har ett samlat ansvar för
immaterialrätt och för att innovationer ges skydd som patent, design- och
varumärke.
PRV vill öka kunskapen om, och förståelsen för, värdet av immateriella
tillgångar, inklusive upphovsrätt. Vi vill få företagare, kreatörer och
innovatörer att hantera dem på bästa sätt för att förbättra sin verksamhet,
lönsamhet och tillväxt på ett hållbart sätt.
Patent- och registreringsverket (PRV) har getts tillfälle att inkomma med
synpunkter på rubricerad utredning.
PRV tillstyrker de författningsförslag som utredningen lämnar i sitt betänkande.
PRV delar utredningens beskrivning av de behov och utmaningar som framgår
av kapitel 6.
PRV tillstyrker utredningens förslag om de uppgifter som fördelas mellan Postoch Telestyrelsen och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).
PRV tillstyrker skapandet av och innehållet i tillitsförteckningen och en
nationell valideringstjänst för elektroniska underskrifter och stämplar.
PRV anser att det behövs förtydligande om hur informationen ska arkiveras och
tillstyrker utredningens förslag att ge Riksarkivet och DIGG ett uppdrag att
utreda förutsättningarna för att använda valideringsintyg för att bevara
undertecknade eller stämplade handlingars giltighet.
PRV vill betona att det är viktigt för praktiskt genomförande att det ska gå att
digitalt bekräfta vilka signaturer som är godkända för den aktuella
säkerhetsnivån. Valideringstjänsten bör utformas så att den kan kommunicera
med myndigheters befintliga och framtida e-tjänster för en automatisk och
effektiv hantering.
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Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Peter Strömbäck efter
föredragning av senior jurist Mats Nordenborg. Vid ärendets slutliga beredning
har även deltagit chefsjurist Magnus Ahlgren, avdelningsjurist Monika
Nowicka, jurist Veronica Lindstrand och IT driftchef Patrik Edenbro.
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