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Svar på betänkande SOU 2021:87, ”Granskning av utländska 
direktinvesteringar”  
 
Region Västerbottens yttrande har samordnats för berörda verksamheter inom 
regionen, bl.a. med säkerhetsskyddschef och regional utveckling.  
 
Regionen välkomnar betänkandet och bedömer det som viktigt att stöd och insatser 
som motverkar direktinvesteringar som kan verka skadligt på svenska intressen ges. 
Det presenterade förslaget ger stöd till såväl regioners som kommuners 
internationaliseringsfrämjande arbete. Region Västerbotten vill särskilt betona vikten 
av att behålla det goda investeringsklimatet och inte skapa komplicerade utdragna 
tillståndsprocesser. Detta då Sverige är beroende av det inflöde och utbyte som sker 
i dessa aktiviteter. Vi bedömer dock att detta fångas upp i såväl betänkande som 
lagförslag.  

Region Västerbotten önskar dock ett förtydligande gällande definition av 
omfattningen av en direktinvestering. I lagförslaget beskrivs detta i §4.  

”I lagen avses med direktinvestering: en investering som görs för att etablera eller 
upprätthålla varaktiga förbindelser mellan investeraren och det företag för vilket 
kapitalet görs tillgängligt för att bedriva ekonomisk verksamhet, inbegripet 
investeringar som möjliggör ett faktiskt deltagande i ledningen eller inflytande i ett 
företag som bedriver en ekonomisk verksamhet.” 

Utredningen beskriver i kapitel 9 ”Företagsformer och Inflytanden”, specifikt 9.6.2. 

”Bildande av ett nytt aktiebolag eller en ekonomisk förening” hur definitionen inte 
skiljer mellan investeringar i form av nyetableringar – så kallade Greenfield 
Investments – och investeringar bestående i förvärv av befintliga tillgångar, så 
kallade Brownfield Investments. Båda arrangemangen kan ge inflytande över 
skyddsvärd verksamhet, och därför ska även nyetablerade företag som ska bedriva 
sådan verksamhet som omfattas av granskningssystemet anmälas enligt samma 
förutsättningar som investeringar i befintliga företag, det vill säga ett ägande på 10 
procent eller mer av det totala antalet röster. Ett utländskt moderbolag som planerar 
att bilda ett dotterbolag med säte i Sverige ska alltså̊ anmäla detta enligt lagen. 
Greenfield Investments kan jämställas med att få inflytande i ett svenskt företag och 
ska omfattas av anmälningsplikten” 

Det är Region Västerbottens uppfattning att det är av stor vikt att Greenfield 
Investments ingår i lagförslaget och att definitionen även uttrycker detta tydligt.  
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Utdragsbestyrkande

§ 14 Svar på remiss SOU 2021:87 Granskning av utländska 
direktinvesteringar, SOU 2021:87
RS 1952-2021

Sammanfattning

Region Västerbotten har getts möjlighet att yttra sig angående betänkandet SOU 
2021:87, ”Granskning av utländska investeringar”. Utredningens uppdrag är att föreslå 
hur ett svenskt system för granskning av utländska direktinvesteringar inom 
skyddsvärda områden ska utformas.

Syftet med systemet är att kontrollera uppköp och strategiska förvärv av företag med 
säte i Sverige vars verksamhet eller teknologi har betydelse för säkerhet och allmän 
ordning. Utredningen har tagit fram ett författningsförslag till lag (2022:00) om 
anmälan och granskning av utländska direktinvesteringar med tillhörande förordning, 
följder/ändringar i lagen offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt 
förordningen om belastningsregister (1999:1134). 

Region Västerbottens yttrande har samordnats för berörda verksamheter inom 
regionen, bl.a. med säkerhetsskyddschef och regional utveckling.  

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Yttrandet avges enligt förslag.

Beslut

Yttrandet avges enligt förslag.

Beslutsunderlag
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