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Försvarsmaktens remissyttrande över promemorian 

Sveriges medlemskap i Nato (Ds 2022:24)  
      

       

         

BAKGRUND  

 

Försvarsmakten har i en remiss den 5 oktober 2022 ombetts att yttra sig över 

promemorian Sveriges medlemskap i Nato (Ds 2022:24). 

 

YTTRANDE 

Avsnitt 6.2 Godkännande av nordatlantiska fördraget  

Försvarsmakten tillstyrker förslaget. Försvarsmakten delar regeringens 

bedömning av det förändrade och försämrade säkerhetsläget, liksom 

bedömningen att ett svenskt medlemskap i Nato skulle stärka Sveriges och 

svenska grannländers säkerhet.  

Avsnitt 6.3 Godkännande av avtalet om status för Nordatlantiska 

fördragsorganisationen, nationella representanter och organisationens 

internationella stab 

Försvarsmakten tillstyrker förslaget. 

Avsnitt 7.1.2 Befogenheter för regeringen att begära stöd av Nato  

Försvarsmakten tillstyrker förslaget.  
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I sammanhanget vill Försvarsmakten påtala att lagen (2020:782) om operativt 

militärt stöd på sikt är i behov av översyn, då den bygger på en uppdelning i att ge 

och ta emot militärt stöd som till del förlorar sin relevans vid ett svenskt 

medlemskap i Nato. Alliansens försvars- och avskräckningskoncept bygger på att 

i alla konfliktnivåer genomföra gemensamma eller samordnade operativa 

aktiviteter för att motverka eller försvara sig mot angrepp. Dessa aktiviteter 

innefattar samverkan som ofta saknar en tydlig distinktion mellan vilka parter 

som ger eller tar emot stöd. Försvarsmakten ser behov av en nationell förmåga till 

snabbt beslutsfattande avseende myndighetens deltagande i sådana aktiviteter och 

operationer.  

Avsnitt 7.1.4 Lagreglering av utländska styrkors befogenheter och 

förutsättningar att verka i Sverige  

Försvarsmakten delar bedömningen att ett genomförande av nordatlantiska 

fördraget inte i sig kräver några författningsändringar avseende stödjande militär 

personals befogenheter och förutsättningar att verka i Sverige.  

 

Försvarsmakten vill i sammanhanget påtala vikten av att vissa av de frågor som 

tas upp i avsnitt 7.1.4 utreds vidare. Mot bakgrund av utformningen av Natos 

försvars- och avskräckningskoncept behöver utländska militära förband och 

enheter som efter beslut i behörig ordning deltar i aktiviteter eller operationer på 

svenskt territorium ha tillräckliga mandat och befogenheter för sina uppgifter. 

Utländska förband och enheter bör exempelvis kunna hantera sitt eget skydd och 

bevakning i Sverige. Det behöver även säkerställas att det finns rättsliga 

förutsättningar för en mer långsiktig närvaro av utländsk militär personal och 

materiel i Sverige, såsom eventuell framtida basering och förhandslagring.  

Avsnitt 7.2 Status för Nato, nationella representanter och organisationens 

internationella stab 

Försvarsmakten tillstyrker förslaget. 

Avsnitt 9 Konsekvenser  

Försvarsmakten instämmer i beskrivningen av konsekvenserna. 

 

Samtidigt vill myndigheten lyfta fram frågan att parterna till det nordatlantiska 

fördraget kan anses ha skyldighet att bistå övriga parter vid ett angrepp oberoende 

om Nato som organisation beslutar eller inte beslutar att agera. Denna aspekt kan 

behöva beaktas exempelvis i den svenska översättningen av artikel 5 (bilaga 2) 

som stipulerar att bistånd måste ske i samförstånd med övriga parter till fördraget. 

 

Försvarsmakten bedömer att myndigheten år 2026 kan nå en anslagsnivå 

motsvarande den planeringsram som regeringen beräknat utgående från 2 procent 
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av BNP. Försvarsmakten utvecklar sin syn på detta i överbefälhavarens militära 

råd (FM2022-19979:13, bilaga 1.2). 

 

*** 

 

I beredningen av detta ärende har Marit Hedenlund, Martin Schönning, Katarina 

Johansson, kommendörkapten Petronella Kjellberg Andersen, chefsjurist Carin 

Bratt och generalmajor Lena Persson-Herlitz deltagit.  

Detta yttrande har beslutats av chefen för ledningsstaben, viceamiral Jonas 

Haggren. I den slutliga handläggningen har dessutom försvarsjurist Kajsa 

Wahrenby och tillförordnad sektionschef Charlotta Viktorin deltagit och som 

föredragande Fredrik Lindvall. 

 

 

Jonas Haggren 

Chef för ledningsstaben    

Fredrik Lindvall 
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