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Sveriges medlemskap i Nato (Ds 2022:24) 
 
Försvarets materielverk (FMV) har beretts tillfälle att inkomma med remissynpunkter på 
rubricerad departementsskrivelse. Följande är myndighetens yttrande. 
 
FMV har i sak inga synpunkter att lämna vad gäller innehållet i remissen.  
 
FMV konstaterar dock att den politiska inriktningen för när Sverige bör uppnå 2 procent av bnp 
för försvarsanslagen har tidigarelagts i förhållande till Försvarsmaktens initiala bedömning, vilket 
kommer innebära betydande utmaningar för materielförsörjningen. Vidare, enligt Natos riktlinjer 
bör minst 20 procent av de nationella försvarsbudgetarna avsättas för materielinvesteringar.   
 
FMV ser, i likhet med utredningen, att en anslutning till Nato kommer att medföra nya uppgifter 
för ett antal försvarsmyndigheter, däribland FMV och Totalförsvarets forskningsinstitut, vilka 
även omnämns särskilt. FMV ser därför ett behov av en central samordning av Nato-relaterade 
frågor som berör samtliga myndigheter, även utanför Försvarsdepartementets ansvarsområde, som 
kan komma att påverkas av Nato-anslutningen, vad gäller både verksamhetens förvaltning och 
förväntade stöd.   
 
FMV välkomnar den översyn som pågår av rättsliga frågor med anledning av ett medlemskap (Fö 
2022:A). FMV bedömer att eventuella författningsändringar sannolikt kan komma att påverka 
verksamheten, varför arbetet bör inrymma en dialog med myndigheten.  
 

--- 
 
I den slutliga handläggningen har rådgivare Kristina Himmelstrand, Ledningsstaben, och Senior 
rådgivare Håkan Seipel, Juridik- och säkerhetsstaben, deltagit, den sistnämnde som föredragande. 
 
Försvarets materielverk 
 
 
 
Mikael Frisell 
Chef Ledningsstaben   Håkan Seipel 
    Senior rådgivare 
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Sändlista 
 
Utrikesdepartementet via ud.remissvar@regeringskansliet med kopia till ud.rs@gov.se 
 
För kännedom: 
GD 
ÖD  
C Ledstab 
Chefsjurist 
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