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Remiss av Utredningen om betrodda tjänsters
slutbetänkande ”Användning av e-legitimation
i tjänsten i den offentliga förvaltningen” (SOU
2021:62) (RK: I2021/01954)
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. 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.
PRV ser positivt på det de författningsförslag och förslag som utredningen
lämnar i sitt betänkande.
PRV redovisar sina synpunkter i övrigt nedan.
9.7 En framtida lösning för attributshantering
Utredningen gör bedömningen att en framtida lösning för attributshantering i
huvudsak bör bygga på att attributen med behörighetsinformation tillhandahålls
av arbets- eller uppdragsgivaren. Utredningen ser att en sådan lösning kommer
att kräva att varje offentlig aktör som vill att dess anställda eller uppdragstagare
ska kunna använda e-tjänstelegitimationer i systemet har en fullgod
behörighetshantering.
Då behörighet till skillnad från identitet kan ändras under anställningens gång,
och att det framtida arbetet på området behöver beakta den utveckling som sker
inom EU, anser PRV att en ordentlig analys måste genomförs för hur strukturen
för attributshantering ska se ut.
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10.10.2 Förslag om lag om erkännande av medel för elektronisk
identifiering
PRV ser positivt på utredningen förslag, men ser också att förslaget kommer att
innebära höga kostnader för förändring och anpassning av interna system vilket
inte utesluter ett behov av anslagsförstärkning.
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Peter Strömbäck efter
föredragning av jurist Marie-Louise Orre. Vid ärendets slutliga beredning har
även deltagit chefsjurist Magnus Ahlgren och jurist Lena Frankenberg Glantz.
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