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UD2022/14304 Mikael Wiklund 

Remissvar gällande promemorian ”Sveriges medlemskap i 
Nato” (Ds 2022:24) 
 

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har – från de utgångspunkter myndigheten 
har att beakta – följande synpunkter på promemorians förslag. 
 
FOI tillstyrker innehållet i promemorian med tillhörande förslag. 
 
Myndigheten delar synen att det är angeläget att utpekade lagändringar kan träda i 
kraft så snart som möjligt efter ett svenskt medlemskap i Nato. Utgående från de 
stora förändringarna i Sveriges säkerhetspolitiska omgivning och processen för 
Sverige och Finlands anslutning till Nato ser även FOI värdet i en snabb 
parlamentarisk behandling av Sveriges anslutning till nordatlantiska fördraget med 
tillhörande statusavtal. 
 
FOI delar promemorians syn att en anslutning till Nato kommer att medföra nya 
uppgifter för ett antal berörda försvarsmyndigheter, där FMV och FOI omnämns 
särskilt. FOI:s arbete med att förbereda myndigheten för en svensk Nato-anslutning 
pågår redan och myndigheten vill i detta sammanhang särskilt peka på behovet av en 
stabil och riktad finansiering med anledning av förändringen. FOI avser att 
återkomma i sitt budgetunderlag rörande behov av ytterligare medel – bland annat 
för att säkerställa nödvändigt deltagande i olika Nato-strukturer med tillhörande 
nationell representation.  
 
FOI välkomnar den översyn som pågår av rättsliga frågor med anledning av ett 
medlemskap (Fö 2022:A). FOI ser att eventuella författningsändringar kan komma 
att påverka myndigheten. 
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Detta remissvar har beslutats av generaldirektör Jens Mattsson efter föredragning av 
särskild rådgivare Mikael Wiklund. I den slutliga handläggningen har även 
överdirektör Lena Nyberg samt internationell direktör Mårten Sundmark deltagit.  
 
 
 
…………………………. 
Jens Mattsson 
   ………………………….. 

Mikael Wiklund 
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