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Sveriges delegation vid Natos remissvar på remiss om promemorian 

Sveriges medlemskap i Nato (Ds 2022:24) 

Natodelegationens föreslagna tillägg och ändringar syns nedan i kursiv stil. 

Föreslagna strykningar syns med överstrykning. 

Tillägg/ändringar för paragraf 4.2:  

• För tydlighetens skull kan övervägas att i beskrivningen av Natos 
strukturer komplettera med text om Natos militära högkvarter och 
övrig militär struktur, exempelvis på s. 22, efter stycke 2, enligt 
följande förslag.  

”Nato är en mellanstatlig organisation, som består av både en politisk och en 

militär del. Det högsta beslutande politiska organet är Nordatlantiska rådet. 

Normalt representeras medlemsländerna i rådet av sina Natoambassadörer. I 

andra sammanhang kan länderna representeras i rådet av försvars- eller 

utrikesministrar eller regerings- och statschefer. Arbetet i rådet leds av Natos 

generalsekreterare. Varje medlemsstat har en representant i rådet, som fattar 

beslut med konsensus. För att rådet ska fatta beslut krävs alltså enhällighet 

bland medlemmarna. Under rådet har flera organ och kommittéer inrättats. 

Det finns även en särskild grupp för kärnvapenplanering. Natos högkvarter 

ligger i Bryssel och utgör organisationens politiska och administrativa centrum. Arbetet i 

Natos högkvarter stöds av en internationell civil stab och en internationell militär stab. 

Högkvarteret är säte för Nordatlantiska rådet. Varje medlemsstat har en permanent 

representation vid högkvarteret. Den militära delen består av en gemensam 

ledningsstrukturen, och den operativa försvarsplaneringen från militärstrategisk 

nivå ned till högre taktisk nivå hanterar bland annat Natos förmågeplanering, 

operationsplanering samt styrkegenerering. Natos två militärstrategiska högkvarter, 

Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) och Allied Command 

Transformation (ACT), ligger i Mons i Belgien respektive i Norfolk i USA.  Detta 
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Dessa militära strukturer skiljer Nato från exempelvis EU eller FN och 

möjliggör ett snabbt agerande samt krävande insatser. Nato har inga egna 

militära förband utan dessa avdelas från medlemsstaterna för beredskap eller insatser efter 

begäran från Natos högste militäre befälhavare, Supreme Allied Commander Europe 

(SACEUR) och politiska beslut i respektive land. Nato har dock inga egna 

styrkor. I stället bestämmer varje medlemsstat vilka resurser som ska ställas 

till Natos förfogande. Natos högkvarter ligger i Bryssel och utgör 

organisationens politiska och administrativa centrum. Högkvarteret är säte 

för Nordatlantiska rådet. Varje medlemsstat har en permanent representation 

vid högkvarteret”.  

Tillägg/ändringar till paragraf 4.4: 

• Paragraf 4.4, tredje stycket kan övervägas kompletteras enligt nedan. 

Natos förmåga till avskräckning och försvar bygger på en kombination av 

militära förmågor, där kärnvapen ingår som en del. Kärnvapenkapaciteten, med 

det grundläggande syftet att verka avskräckande och därigenom bevara freden, betraktas 

primärt som ett politiskt vapen och står i högre grad än konventionella förmågor under 

politisk kontroll även i tider av kris och krig. Nato äger inga kärnvapen. USA:s, 

Storbritanniens och Frankrikes kärnvapen är nationella tillgångar. Alliansen 

vidhåller ett starkt engagemang för rustningskontroll, nedrustning och 

ickespridning med ett uttalat mål om att skapa förutsättningar för en värld fri 

från kärnvapen. Detta är i linje med samtliga allierades åtaganden inom 

ramen för icke-spridningsfördraget för kärnvapen (NPT). 

Övriga tillägg/ändringar: 

• För tydlighetens skull kan övervägas att ändra formuleringar där 
”Natos försvarsplanering” nämns, s. 37, s. 58 och s. 59 till att Sverige 
kommer omfattas/integreras i ”Natos operationsplanering och 
förmågeplanering”.  

• I kommentarerna till artikel 5 och väpnat angrepp kan övervägas att 
nämna att Nato sedan ett par år anger att cyber- respektive 
hybridangrepp, under vissa förutsättningar, kan betraktas som väpnat 
angrepp och därmed skulle kunna föranleda beslut i NAC om artikel 
5. Detta kodifieras i Natos strategiska koncept 2022 (se paragraf 25). 
Detta tillägg kan läggas in antingen i kommentarerna till 
Washingtonfördraget artikel 5 på sidan 24 i skrivelsen, alternativ 
under beskrivningen av det strategiska konceptet på sid 26.  
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• Skrivelsen beskriver (sid 26–27) i korthet hur Natos kärnuppgifter är 
formulerade i det nya strategiska konceptet från 2022. Skrivelsen 
kommenterar även konceptets beskrivning av det nuvarande 
geopolitiska läget alliansen har att förhålla sig till. Skall denna korta 
beskrivning kvarstå i texten på sid 26 (Ryssland respektive terrorism 
omnämns) kan övervägas att även lägga till en beskrivning av hur 
alliansen ser på Kina (se paragraf 13–14 i det strategiska konceptet 
från 2022).   

• Beträffande avsnittet under rubriken ” regeringens förutsättningar att 
besluta om att lämna svenskt militärt stöd”, avsnittet 7.1.1 sid 41–49 
vill Natodelegationen framhålla vikten av att belysa Natos rutiner och 
beslutsfattande, inklusive vad gäller tidsaspekterna.    

• På s. 59 anges att Sverige genom ett medlemskap i Nato skulle bidra 
till allierade grannländers och Natos säkerhet. Det bör övervägas att 
enbart skriva att Sverige skulle bidra till alliansens samlade 
avskräcknings- och försvarsförmåga. 
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