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Remissvar Ds 2022:24 Sveriges medlemskap i Nato

Sammanfattning
Sverige har ansökt om medlemskap i Nato vilket kommer stärka både Sveriges och
Europas säkerhet. Som medlem bidrar Sverigetill alliansensgemensammamilitära och
civila förmågeuppbyggnad. Ett medlemskap kommer ocksåutveckla och stärka det
svenska totalförsvaret.

MSB gör den initialabedömningen att ett Natomedlemskap kommer att ha stor påverkan
på det civila försvaret och dess aktörer. MSB noterar samtidigt att promemorian saknar en
beskrivning av vilka konsekvenser som ett Natomedlemskap kan medföra för det civila
försvaret. Natomedlemskapet kommer att påverka arbetet inom krisberedskap och civilt
försvar för flertalet myndigheter och övriga aktörer samt innebära kostnadsökningar inom
flera olika utgiftsområden. MSB anser att det hade varit önskvärt att promemorian även
hade belyst det civila beredskapsarbetet inom Nato och konsekvenserna av ett
Natomedlemskap för det civila försvaret. MSB utgår från att regeringen har för avsikt att
återkomma till denna fråga i den fortsatta processen med nästa försvarsbeslut.

MSB har inga synpunkter på de föreslagna lagändringarna.

Övergripande synpunkter kring beskrivna konsekvenser
MSB delar bilden av de konsekvenser för Sveriges säkerhet som beskrivs i promemorian
men önskar belysa kompletterande civila perspektiv.

Natomedlemskapet kommer innebära att strukturer och rutiner inom det civila försvaret
behöver anpassas till nya krav och förutsättningar, exempelvis NATO Baseline Requirements
for National Resilience. MSB identifierar ett antal konsekvenser för arbetet med säkra
kommunikationer, informationshantering, säkerhetsskydd och behov av anpassning av
planeringsprocesser. Flertalet civilamyndigheter kommer att habehov av att ansluta till
Nato-nätverk och frågan hur det ska gå till behöver hanteras. Ett medlemskap kommer
även medföraökade behov av utbildning, träning och övning samt behov av
personaltillväxt för att omhänderta tillkommande uppgifter.

Promemorian lämnar förslag som syftar till att förbättra förutsättningarna för att kunna ta
emot operativt militärt stöd från Nato. En förutsättning för att kunna ta emot stöd från
Nato är, enligt promemorian, att det inom det civila försvaret säkerställs praktiska och
logistiska arrangemang till stöd för civila och militära verksamheter, se avsnitt 7.1.4 (sid.
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53). Något mer om vad som förväntas av det civila försvaret anges inte. MSB utgår från att 

regeringen har för avsikt att återkomma till denna fråga i den fortsatta 

anslutningsprocessen. 

MSB anser att det finns behov av att göra en fördjupad analys för att identifiera vilka 

konsekvenser en svensk Natoanslutning får för det civila försvaret och ge förslag på hur 

Natos krav och processer ska integreras i svensk beredskapsplanering. I 

förberedelsearbetet av svensk anslutning till Nato är det även viktigt att MSB:s roll 

tydliggörs för att myndigheten ska kunna stödja andra aktörer. 

Specifika synpunkter 

7.1.4 Lagreglering av utländska styrkors befogenheter och förutsättningar att verka 

i Sverige 

Sista meningen i avsnittet beskriver behovet av stöd från det civila försvaret. För att 

förtydliga att Sverige även ska kunna ta emot hjälp från Nato vid situationer då det inte 

råder höjd beredskap föreslår MSB för det fortsatta arbetet att båda begreppen 

”krisberedskap” och ”civila försvar” används i dessa sammanhang. 

9.1.1 En förändrad säkerhetspolitik 

I sista stycket i berörda avsnitt ges exempel på ekonomiska åtaganden som medlemskapet 

kommer att medföra. MSB önskar att fler viktiga kostnadsposter uppmärksammas för att 

ge en bredare bild av de ekonomiska kostnader som ett Natomedlemskap innebär. Till 

exempel kostnader för de förberedelser och investeringar såväl militära som civila som 

behövs för att förbereda ett genomförande av militära operationer i Sverige i enlighet med 

de krav Nato ställer. 

9.1.4 Ekonomiska konsekvenser 

Promemorian understryker att ett Natomedlemskap kommer att innebära ökade utgifter 

för staten, preliminärt inom utgiftsområdena 1, 5 och 6. MSB anser att arbetet inom det 

civila försvaret kommer att beröra flera utgiftsområden i statens budget än de som är 

uppräknade och MSB förutsätter att regeringen avser återkomma i detta avseende. 
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-------------------------------------- 

I detta ärende har ÖD Camilla Asp beslutat. Emmelie Andersson har varit föredragande. I 

den slutliga handläggningen har också IA avdelningschef Sara Myrdal deltagit. 

 

 

 

Camilla Asp Emmelie Andersson 
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