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Näringsdepartementet
Innovation och forskning
Att. Anna Törner
103 33 Stockholm

Betänkandet Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU
2015:16)
(N2015-2421-IF)
Bolagsverket vill lämna följande synpunkter på ovannämnda betänkande.
Utredningen föreslår att den nuvarande förordning (2007:1111) med instruktion för Patentoch registreringsverket upphävs och ersätts med förordning med instruktion för
Myndigheten för immateriella rättigheter.
Av 3 § i den föreslagna förordningen följer att myndigheten ska tillhandahålla
behovsanpassad information om immateriella rättigheter som är relevant för olika
intressenter. Enligt Bolagsverkets mening är det otydligt vad som avses med bl.a.
”behovsanpassad information…som är relevant…”. Det är vidare oklart, menar Bolagsverket, vad
som innefattas i myndighetens (PRV:s) ansvarsområde enligt den bestämmelsen. Som
utredningen konstaterar så utgör firmor immateriella rättigheter. Bolagsverket är
registreringsmyndighet för det stora flertalet företag och föreningar i Sverige. Dessa företag
och föreningar måste registrera namn på sitt företag eller sin förening, en firma. Som
registreringsmyndighet för firmor anser verket att information om firmor naturligen bör
vara förbehållen Bolagsverket, och andra registreringsmyndigheter för firmor såsom
Lantmäteriet och Länsstyrelserna. Bolagsverket kan inte av nämnda bestämmelse utläsa om
verket i de delar som avser firma omfattas av dessa ändringar. Om det är så att
Bolagsverket kommer att beröras av ändringarna önskar verket få möjlighet att yttra sig
särskilt över det.
Det följer vidare av 9 § i förordningen att det ska finnas ett Råd för immateriella tillgångar,
som bl.a. ska fungera som nationellt samrådsorgan avseende immateriella tillgångar.
Regeringen ska utse de organisationer som ska finnas representerade i rådet. Om ett sådant
råd inrättas hoppas Bolagsverket få möjlighet att vara representerat där.
Utredningen föreslår att vissa myndigheter och statliga bolag ska betona betydelsen av
immateriella tillgångar i sina styrdokument. Det framgår inte av förslaget att Bolagsverket
skulle vara en av dessa myndigheter som kan komma att ta in det i verkets styrdokument.
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Bolagsverket har inte någonting i övrigt att kommentera. Vid frågor som rör
känneteckensskydd önskar dock Bolagsverket få utgöra en given samarbetspartner vid
framtida liknande utredningar.
Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Peter Källenfors. Föredragande har varit
bolagsjuristen Christina Wikström och avdelningsjuristen Lena Göransson Norrsjö.
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