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Plats: Talmanskonferensen  

 
Närvarande: 

           Andreas Norlén, ordförande    
Annelie Karlsson 
Tobias Billström 

           Erik Ezelius 
Hans Wallmark 
Julia Kronlid  
Rasmus Ling 

          Anders W Jonsson  
          Hanna Gunnarsson 
          Jessika Roswall 
          Henrik Vinge 

  
Vice talmän, närvaro- och yttranderätt 

           Åsa Lindestam 
           Lotta Johnsson Fornarve 

 
 
Företrädare för partier utan representation, med närvaro- 
och yttranderätt 
Mats Persson 
Camilla Brodin 
 
Tjänstemän 

           Ingvar Mattson 
Kristina Svartz p.6-10 
Harald Lööf, pwc, p.1 
Åsa Albihn p.2 
Farzin Mirsaidi p.2 
Monica Hall p.3 
Tarja Westerlund p.4 
Petra Sjöström p.5 
Lena Eklöf p.6 

           Niklas Åström p.10 
           Charlotta Berglund p.10 
           Joacim Häggmark p.10 
           Johan Forsström p.10 
           Johan Åhrman p.10  

Eva Östlund p.1-9 
Anna Olofsson, sekreterare  
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1. Information om internrevisionens uppföljning av 
tidigare beslutade åtgärder 
Dnr 530-2021/22 
Föredragande: Harald Lööf 
 
Riksdagsstyrelsen får information om internrevisionens 
uppföljning av tidigare beslutade åtgärder. 
 

2. Beslut om att genomföra projektering för projekt 
Cephalus 
Dnr 19-2020/21 
Föredragande: Åsa Albihn 

Riksdagsstyrelsen beslutar att 
- uppdra åt riksdagsdirektören att genomföra 

systemhandling och detaljprojektering för projekt 
Cephalus (beslutspunkt 3 och 3.1) 

- uppdra åt riksdagsdirektören att fortsätta arbetet med 
teknisk frikoppling av Cephalus. 
 

3. Beslut om förlängt förordnande för kanslichefen vid 
EU-nämnden 
Dnr1654-2021/22 
Föredragande: Monica Hall 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att  

- Johanna Möllerberg Nordfors får ett förlängt 
förordnande som kanslichef vid EU-nämnden för tiden 
den 5 september 2022–4 september 2025. 
 

Delges:  
Johanna Möllerberg Nordfors  
Utskottsavdelningen 
H/R-enheten 
 

4. Information inför förslag till anslag och underlag till 
budgetpropositionen för 2023  
Dnr 1485-2021/22 
Föredragande: Tarja Westerlund 

Riksdagsstyrelsen får information om förslag till anslag och 
underlag till budgetpropositionen för 2023.  
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5. Information om förslag om utökat stöd till ledamöter 
vid sexuella trakasserier och kränkande behandling i 
riksdagen 
Dnr 1355-2018/19 
Föredragande: förste vice talman  
 
Riksdagsstyrelsen får information om jämställdhetsgruppens 
förslag på modell för utökat stöd till ledamöter vid sexuella 
trakasserier och kränkande behandling i riksdagen.  
 

6. 
 

Information om riksdagens demokratifrämjande 
samarbete under 2021 och våren 2022 
Dnr 1099-2019/20 
Föredragande: andre vice talman 
 
Riksdagsstyrelsen får information om riksdagens 
demokratifrämjande samarbete under 2021 och våren 2022. 
 

7. Redovisning av enskilda utrikes resor 
Föredragande: förste vice talman 
 
Bilaga till protokollet 

8. Information om vissa aktuella frågor 
Föredragande: riksdagsdirektören 
 
Riksdagsstyrelsen får information om: 

- upphandling av internrevisionstjänst 
- myndighetssamverkan med gemensam it-drift mellan 

Riksdagsförvaltningen, Riksrevisionen och JO 
- att Ledamotshuset invigs samt den fortsatta processen 

kring tillbyggnaden 
- JO utredningen som publiceras den 18 maj och 

presenteras för riksdagsstyrelsen den 15 juni 
- långa väntetider hos resebyrån  

 
Bilaga till protokollet: Minnesanteckningar från ledamotsrådets 
sammanträden den 30 mars och den 27 april. 
 

9. Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäls. 
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10. Beslut om åtgärder inom 
informationssäkerhetsområdet 
Dnr 1937-2021/22, 1938-2021/22, 2046-2017/18 
Föredragande: Charlotta Berglund, Niklas Åström, Joacim 
Häggmark, Johan Forsström, Johan Åhrman 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att  

- ett centralt barnpornografifilter även fortsättningsvis ska 
användas i riksdagens it-miljö. De förändrade 
förutsättningarna för filtret anges i bilaga 1 (sekretess) 

- teknik för att undersöka krypterad internettrafik får 
användas i riksdagens it-miljö. Förutsättningarna anges i 
bilaga 1 (sekretess) 

- utveckla detekteringsförmågan inom 
informationssäkerhetsområdet enligt bilaga 2 (sekretess) 

- uppdra åt riksdagsdirektören att utveckla 
detekteringsförmågan inom 
informationssäkerhetsområdet på det sätt som framgår 
av bilaga 3 (sekretess). 

 
 
 
 
 
Vid protokollet  Justeras  
 
 
Anna Olofsson  Andreas Norlén 

 
 
 


