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Remissvar avseende granskning av utländska direk-

tinvesteringar SOU 2021:87 

Änr KS 2021/1547 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 

• Besvara remissen i enlighet med Kommunledningskontorets tjänsteutlå-

tande 2022-02-04. 

Sammanfattning 

I Kristianstads kommun har två olika verksamheter ur koncernen besvarat re-

missen;  

• Kommunens avdelning för skydd och säkerhet (ASOS)  

• C4 Energi, kommunalägt energibolag 

Både avdelningen för skydd och säkerhet och C4 energi ställer sig positivt till 

utredningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-02-04. 

Granskning av utländska direktinvesteringar (SOU 2021:87). 

Ärendet 

I Kristianstads kommun har två olika verksamheter ur koncernen besvarat re-

missen;  

- Kommunens avdelning för skydd och säkerhet (ASOS) 
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- C4 Energi, kommunalägt energibolag 

Både avdelningen för skydd och säkerhet och C4 energi ställer sig positivt till 

utredningens förslag. 

Avdelningen för skydd och säkerhet (ASOS) 

Att identifiera samhällsviktig verksamhet. 

Avdelningen för skydd och säkerhets slutsatser gällande betänkandet är att 

utredningens förslag har en begränsad påverkan på kommunens verksamhet. 

Däremot ställs nya och högre krav på den som ska köpa exempelvis ett kom-

munalägt bolag. ASOS ställer sig positivt till förslagen i utredningen. 

ASOS har valt att besvara remissen främst ur det lokala perspektivet på sam-

hällsviktig verksamhet. Kommuner och regioner måste enligt Lag (2006:544) 

om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap ta fram en risk- och sårbarhetsanalys för varje 

mandatperiod. Denna är i bästa fall grunden för kommunens arbete med att 

identifiera, skydda och utveckla den samhällsviktiga verksamheten i kommu-

nen. När denna analys tas fram görs den ur det lokala perspektivet och med 

konsekvensbedömning utifrån vilken konsekvens det får på den kommunala 

verksamheten, medborgaren och andra aktörer inom det geografiska områ-

desansvaret. Andra aspekter som också tas med är MSB: s definition av sam-

hällsviktig verksamhet och deras 11 prioriterade samhällssektorer.  

ASOS slutsats blir därför att det blir än viktigare att det som framkommer ur 

exempelvis en kommuns identifiering av samhällsviktig verksamhet i risk- och 

sårbarhetsanalysen, kommuniceras med övriga verksamheter och aktörer. 

Detta för att ena bilden av vad som är samhällsviktig verksamhet inom kom-

munens geografiska område, och som därför bör undvikas att säljas till utom-

stående aktör. För att uppnå samsyn på vilka verksamheter som är samhälls-

viktigt och inte bör helt eller delvis säljas behöver denna information delas, på 

ett korrekt sätt. Lokalt, regionalt och även nationellt. Information om vad som 

är samhällsviktigt eller skyddsvärt på regional eller nationell nivå måste där-

för kommuniceras ut till kommunerna. Det är viktigt att inte bara samsyn på 

lokal nivå uppnås. Den nya säkerhetsskyddslagen ställer högre och enligt 

ASOS bättre krav på kommuners säkerhetsskydd och delning av information. 

Det ställer dock också högre krav på utbildning, system och personal som ar-

betar med frågan. I många kommuner är det en eller få personer som arbetar 

med säkerhetsskydd, krisberedskap och informationssäkerhet. Detta kan då 

uppfattas som bra, men också som en ökad belastning på personalen som ar-

betar med dessa frågor. 
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Sammanfattningsvis anser ASOS att utredningen har kommit fram till positiva 

förändringar som kan göra att informationssäkerheten och säkerhetsskyddet 

förbättras för kommuner och andra aktörer. Det som ASOS vill skicka med till 

utredningen är att det är en stor arbetsbelastning för kommunerna att arbeta 

med dessa frågor. Det kräver i sin tur medel, personal och utbildning.  

Yttrande från C4 Energi, 2022-01-23, avseende: Granskning av utländska 

direktinvesteringar SOU 2021-87 

C4 Energi har med anledning av Säkerhetsskyddslagen SFS 2018:585 och riks-

dagens gjorda ändringar SFS 2021:952 påbörjat ett arbeta med att utföra sä-

kerhetsskyddsanalyser. Syftet med analyserna är att se om hela eller delar av 

C4 Energis verksamhet har ett skyddsvärde. Om det finns skyddsvärd verk-

samhet så kommer det att krävas åtgärder för att se över personal- och in-

formationssäkerheten samt den fysiska säkerheten inom C4 Energi.  

C4 Energi är positiv till rapportens förslag.  

Att det etableras ett arbetssätt där olika Myndigheters ansvar och roller före-

slås; att Inspektionen för strategiska produkter ska vara granskningsmyndig-

het (ISP). I rapporten föreslås ”alltså att ISP ska ansvara för granskningen av 

utländska direktinvesteringar i ett svenskt granskningssystem. ISP kommer 

att i sitt arbete behöva samråda med och nyttja andra myndigheters kompe-

tens och kunskaper.” 

C4 Energi och Kristianstads kommun som ägare till C4 Energi får enligt rap-

portens förslag ”tillgång till” Myndigheters kompetens, om det i framtiden 

skulle bli aktuellt att bjuda in utländska direktinvesterar att investera i C4 

Energis verksamheter, i att bedöma huruvida ”utländska investerare” kan ac-

cepteras eller ej. 

Underlag för yttrande:  

Remissunderlag ”Granskning av utländska direktinvesteringar SOU 2021:87”.  

Länk till SOU 2021:87: Granskning av utländska direktinvesteringar - Rege-

ringen.se 

I rubricerad granskning har det gjorts ett omfattande arbete där det föreslås 

hur en ”Prövning till skydd för Sveriges säkerhet, allmän ordning och allmän 

säkerhet (skyddsvärd verksamhet)” ska hanteras.” Vidare anges att ”Ut-

ländska direktinvesteringar behövs och ska få förbjudas bara om det är nöd-

vändigt. Att Inspektionen för strategiska produkter ska vara granskningsmyn-

dighet (ISP). I delbetänkandet bedömdes att Inspektionen för strategiska pro-

dukter (ISP) borde vara kontaktpunkt enligt EU-förordningen men också 

granskningsmyndighet i ett kommande granskningssystem. Till grund för 
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bedömningen låg bland annat ISP:s kompetens när det gäller säkerhetspoli-

tiska bedömningar och myndighetens kompetens på teknikområdet. Det finns 

inte anledning att i detta avseende göra någon annan bedömning än den vi 

gjorde i delbetänkandet. Vi föreslår alltså att ISP ska ansvara för granskningen 

av utländska direktinvesteringar i ett svenskt granskningssystem. ISP kommer 

att i sitt arbete behöva samråda med och nyttja andra myndigheters kompe-

tens och kunskaper.” 

Den närmare preciseringen av vilka verksamheter som omfattas ska göras i 

myndighetsföreskrifter som ska utfärdas av Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap (MSB). I rapporten anges också. ”Med samhällsviktig verksam-

het avses tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer sam-

hällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, vär-

den eller säkerhet. Den närmare preciseringen av vilka verksamheter som om-

fattas ska göras i myndighetsföreskrifter som ska utfärdas av Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB). I det arbetet ska MSB involvera För-

svarsmakten, ISP, Kommerskollegium, Säkerhetspolisen och andra myndig-

heter som kan ha relevanta kunskaper. I rapporten föreslås ”Närmare om för-

farandet; Investeraren ska anmäla en investering innan den genomförs. För att 

granskningsmyndigheten ska kunna bedöma en direktinvestering måste myn-

digheten få kunskap om att investeringen planeras. Vi föreslår att den som har 

för avsikt att göra en investering som omfattas av lagen ska vara skyldig att 

anmäla investeringen till granskningsmyndigheten. Anmälan ska göras innan 

investeringen genomförs. Granskningsmyndigheten ska få meddela föreskrif-

ter om vilka uppgifter en anmälan ska innehålla. Både investeraren och det fö-

retag som är föremål för investeringen ska enligt våra förslag vara skyldiga att 

tillhandahålla även övriga uppgifter eller handlingar som myndigheten begär. 

Om en investerare inte anmäler en investering trots att det finns en skyldighet 

att göra det, får granskningsmyndigheten upprätta en anmälan. Vi föreslår 

också att det företag som är föremål för den tänkta investeringen som huvud-

regel ska vara skyldigt att upplysa investeraren om att lagen gäller för verk-

samheten.” 

 

 

Anders Johansson   Andreas Poppius 

Kommundirektör   Säkerhetschef 

Beslut expedieras till 
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Justitiedepartementet 

Avdelningen för skydd och säkerhet 

C4 Energi AB 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-02-16  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KS § 21 

Remissvar avseende granskning av utländska  

direktinvesteringar SOU 2021:87 

Änr KS 2021/1547 

Beslut 

• Besvara remissen i enlighet med Kommunledningskontorets tjänsteut-

låtande 2022-02-04. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 

I Kristianstads kommun har två olika verksamheter ur koncernen besvarat 

remissen; 

- Kommunens avdelning för skydd och säkerhet (ASOS) 

- C4 Energi, kommunalägt energibolag 

Både avdelningen för skydd och säkerhet och C4 energi ställer sig positivt 

till utredningens förslag. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 

• Besvara remissen i enlighet med Kommunledningskontorets tjänsteut-

låtande 2022-02-04. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-02-04. 

Granskning av utländska direktinvesteringar (SOU 2021:87). 
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