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Remiss av betänkandet Granskning av utländska 
direktinvesteringar (SOU 2021:87)  
Er beteckning: Ju2021/03838 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län tillstyrker förslaget. Länsstyrelsen 

lämnar dock synpunkter enligt nedan. 

Yttrande 

15 kap. Avgränsningar i förhållande till andra regelverk 

 

Förslaget innebär viss överlappning av regelsystemet enligt det 

föreslagna granskningssystemet och säkerhetsskyddslagen (2018:585), 

i vilka ISP respektive bl.a. länsstyrelserna är tillsynsmyndigheter. Vissa 

investeringar kommer alltså bli föremål för bedömning enligt båda 

regelverken. Det är av vikt att myndigheterna får kännedom om att den 

andra myndigheten inlett samråd eller granskningar för att minimera 

risken för beslut som till exempel innebär att ISP förbjuder en 

investering som samtidigt diskuteras inom ramen för samråd enligt 

säkerhetsskyddslagen och som i det samrådet lämnas utan anmärkning. 

Konsekvensen kan bli att parterna för investeringen kan känna sig 

missledda av myndigheterna. 

 

Mot den bakgrunden anser Länsstyrelsen att det finns anledning att 

överväga att lagstiftningen på ett mer tydligt sätt säkerställer att 

Länsstyrelsen får kännedom om de investeringar som granskas av ISP 

och där ett investeringsförbud eller annan åtgärd även ska innebära 

hinder enligt säkerhetsskyddslagstiftningen. Ett sätt kan vara ömsesidig 

informationsskyldighet gentemot de myndigheter som har tillsyn enligt 

säkerhetsskyddslagstiftningen.  

 

Länsstyrelsen anser även att det kan övervägas att i det föreslagna 

regelverket eller i säkerhetsskyddslagen bör införas en reglering som 

innebär att även verksamhetsutövare enligt säkerhetsskyddslagen vid 

en samrådsprocess med tillsynsmyndigheten inför en förestående 

direktinvestering, bör ha en skyldighet att göra tillsynsmyndigheten 

uppmärksam på att det föreligger en sådan situation. En sådan reglering 

skulle komplettera det samarbete som utredningen förutsätter mellan 

tillsynsmyndigheten enligt säkerhetsskyddslagen och ISP, samt den 

reglering som det ges uttryck för i 18 §, som innebär att det företag som 
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är föremål för investeringen ska upplysa den som avser att investera i 

en verksamhet att anmälningsskyldighet råder.    

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av länsöverdirektör Åsa Ryding med 

tillsynshandläggare Moa Karlsson som föredragande. I den slutliga 

handläggningen har också samhällsbyggnadsdirektör Mathias 

Wahlsten och rättsdirektör Helena Remnerud medverkat.  

 

 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på 

www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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