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Remiss av SOU 2021:87, Granskning av
utländska direktinvesteringar
Trafikverket har tagit del av förslaget och tillstyrker detsamma.
Trafikverket har följande synpunkter.
Lagen gäller enligt förslaget för investeringar i aktiebolag,
handelsbolag, enkla bolag, enskild näringsverksamhet, ekonomiska
föreningar och stiftelser med säte i Sverige. Frågan är dock om inte
även ideella föreningar bör omfattas, då sådana ibland kan vara en
”ankringspunkt” för antagonistiska aktörer av olika slag. Det kan i och
för sig ifrågasättas om det går att investera i en ideell förening, liksom
om en ideell förening kan driva sådan skyddsvärd verksamhet som
avses i utredningen. Om möjligt vore det ändå önskvärt att lagförslaget
omfattar även den typen av ”investeringar”.
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Trafikverket vill också framhålla vikten av att MSB i identifieringen av
samhällsviktiga verksamheter, i samband med ett kommande
föreskriftsarbete, samverkar med Trafikverket och andra föreslagna
sektorsansvariga myndigheter utifrån ett försörjningsberedskaps- och
totalförsvarsperspektiv.
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Beslut i detta ärende har fattats av vikarierande generaldirektören Bo
Netz. Föredragande har varit expeditionschefen Johan Barkelius.
Samråd har skett med Säkerhetsfunktionen vid Generaldirektörens
kansli, den centrala funktionen Inköp och logistik samt
verksamhetsområdet Planering.

Bo Netz
Vikarierande generaldirektör
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Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller uppgifter från
sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om tillgänglighet
till digital offentlig service.
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