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Kommunstyrelsen 
 
Datum: 2022-01-18 
Tid: 14:45-14:50 
Plats: Dialogen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
John Johansson (S) 
Jimmy Nordengren (C) 
Anders Åhrlin (M) 
Ullis Sandberg (S) 
Nabil Mouchi (S) 
Fisun Yavas (S) 
Roger Andersson (S) 
Marie Brorson (S) 
Marlene Jörhag (KD) 
Martha Wicklund (V) 
Maria Haglund (M) 
Johan Kumlin (M) 
Cecilia Askerskär Philipsson (M) 
Karolina Wallström (L) 
Helena Ståhl (SD) 
 
Närvarande ersättare 
Kemal Hoso (S) 
Ida Eklund (S) 
Carina Toro Hartman (S) 
Linda Larsson (C) 
Thord Andersson (KD) 
Emelie Jaxell (M) 
Yngve Alkman (L) 
Markus Allard (ÖrP) 
 
Övriga 
Peter Larsson Kommundirektör 
 
Paragraf 4–5 
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Joacim Bock, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
John Johansson (S), ordförande 
 
 
 
 
Martha Wicklund (V), justerare 
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§ 4 Svar på remiss - Riksarkivets föreskrifter och allmänna 

råd (RA-FS 2009:2) om tekniska krav för elektroniska 

handlingar 

Ärendenummer: Ks 1148/2021 
Handläggare: Anna Pettersson 

Ärendebeskrivning 

Örebro kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Riksarkivets föreskrifter 
och allmänna råd (RA-FS 2009:2) om tekniska krav för elektroniska handlingar. 
Remissen omfattar två författningsförslag som ska ersätta Riksarkivets 
föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2009:2) om tekniska krav för 
elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling 

Sista dag att besvara remissen är den 31 januari 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-11-30 
Yttrande, 2021-11-30 
Läsinstruktioner 
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav vid framställning 
av elektroniska handlingar 
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivrättsliga krav vid 
framställningen av allmänna handlingar 
Författningskommentarer till författningsförslag 
Konsekvensutredning till författningsförslagen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Riksarkivet. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 5 Svar på remiss - Sveriges säkerhet – behov av starkare 

skydd för nätverks- och informationssystem - SOU 2021:63 

Ärendenummer: Ks 1114/2021 
Handläggare: Anna Pettersson, Mats Brantsberg 

Ärendebeskrivning 

Örebro kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Försvarsdepartementets 
betänkande ”Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och 
informationssystem” (SOU 2021:63). 
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Utredningens uppdrag har varit att föreslå de anpassningar och kompletterande 
nationella författningsbestämmelser som EU:s cybersäkerhetsakt ger anledning 
till och som behöver finnas på plats när förordningen tillämpas i sin helhet. 

Utredningen föreslår åtgärder med syfte att göra användningen av ett 
informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet säkrare och därmed stärka 
skyddet för Sveriges säkerhet. 

Sista dag att besvara remissen är den 10 januari 2022. Örebro kommun har 
dock beviljats förlängd svarstid till den 19 januari. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-12-02 
Yttrande, 2021-12-02 
Remiss av betänkandet ”Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för 
nätverks- och informationssystem” (SOU 2021:63) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Försvarsdepartementet. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 


