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Verksamhetsredogörelse för budgetåret 2016
1.

Inledning
Nämnden har till uppgift att genom rådgivande verksamhet främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa
och miljön skyddas. I det sammanhanget ska hänsyn tas till vikten av att ett gott
forskningspolitiskt klimat upprätthålls.
Nämnden ska yttra sig vid ansökningar om tillstånd enligt miljöbalken, ge råd till
berörda myndigheter i frågor om genteknik samt sprida kunskap om den gentekniska utvecklingen.
Nämnden ska i samband med årsredovisningen till regeringen lämna en översiktlig
redovisning av utvecklingen av gentekniken under det senaste räkenskapsåret
med uppgift om hur forskning och utveckling har påverkats av miljöbalkens regler
på området och de föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa regler.
Denna redovisning skickas separat till regeringen.
Nämnden har under 2016 hållit nio ordinarie sammanträden och två extrainsatta
telefonsammanträden.

2.

Yttranden
Nämnden har besvarat följande remisser och samråd:
Justitiedepartementet
Integritetskommitténs kartläggning av den personliga integriteten (SOU: 2016:41)
Socialdepartementet
Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om klinisk läkemedelsprövning
(ds 2016:11)
Utbildningsdepartementet
Etisk granskning av läkemedelsprövning (ds 2016:12)
Miljö- och energidepartementet
Samråd i utredningen om begränsning av odling av genetiskt modifierade organismer.
Slutbetänkandet om att begränsa eller förbjuda odling av genetisk modifierade
organismer (SOU(2016:22)
Jordbruksverket
Regeringsuppdrag gällande riskbedömning av genetiskt modifierade organismer
EU-kommissionens förslag till nytt direktiv för riktlinjer för riskbedömning.
Samråd om utkast till rapport gällande regeringsuppdraget riskbedömning av genetiskt modifierade organismer
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Ansökan om att få bedriva fältförsök med genetiskt modifierad asp och hybridasp.
Ansökan om att få bedriva fältförsök med genetiskt modifierad fältkrassing.
Jordbruksverkets förslag till beslut rörande fältförsök med genetiskt modifierad fältkrassing.
Ansökan om att få bedriva fältförsök med genetiskt modifierad hybridasp.
Ansökan om att få bedriva fältförsök med genetiskt modifierad oljekål.
Ansökan om marknadsgodkännande av den genetiskt modifierade majsen
MON87403 för användning som livsmedel och foder och för import och bearbetning.
Ansökan om omgodkännande av den genetiskt modifierade nejlikan FLO-40644-6
för import.
Livsmedelsverket
Ansökan om marknadsgodkännande av den genetiskt modifierade majsen MON
MON87427 x MON89034 x MIR162 x NK603 för användning som livsmedel och
foder och för import och bearbetning.
Ansökan om marknadsgodkännande av den genetiskt modifierade sojabönan
MON87705 x MON87708 x MON89788 för användning som livsmedel och foder
och för import och bearbetning.
Ansökan om marknadsgodkännande av den genetiskt modifierade majsen 1507 x
MON8210 x MIR162 x NK603 för användning som livsmedel och foder och för import och bearbetning.
3.

Presentationer vid nämndens sammanträden
För att få information om aktuell forskning har nämnden under året bjudit in följande personer:
Fredrik Sundström, docent vid Uppsala universitet. Genmodifierad fisk – information om dagens varianter samt risker med dessa.
Rikard Holmdahl, professor vid Karolinska institutet. Djurexperimentell forskning medicinska tillämpningar och etiska begränsningar.
Karin Stensjö, universitetslektor vid Uppsala universitet. Biobränslen direkt från
sol, vatten och koldioxid – cyanobakterier som ”gröna fabriker”
Fredrik Lanner, forskningsassistent vid Karolinska Institutet och Karolinska sjukhuset. Forskning på embryoutveckling med hjälp av CRISPR/Cas9.
Peter Bergqvist, Kemikalieinspektionen. Omprövningen av glyfosat inom EU och
konsekvenser av odling av glyfosattoleranta grödor.
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Anita Strömberg, Livsmedelsverket. Glyfosat: slutsatser från några riskvärderingsorgan utifrån ett resthaltsperspektiv i livsmedel och hur resthalter i livsmedel bedöms.
Per Widén, Jordbruksverket. Hur används glyfosat i Sverige och vilka konsekvenser får ett förbud?
4.

Informationsverksamheten
Medverkan vid seminarier, kurser etc.
Kansliets personal har under året medverkat:
 i Vetenskapsradions program ”Specialdesignade barn och mammutar i blåbärsskogen”
 vid ett seminarium anordnat av det tvärvetenskapliga forskningsprojektet
Mistra Biotech
 vid ett seminarium anordnat av juristbyrån Synch
 vid Vetenskapsrådets webbtidning Curies externa redaktionsråd
 på kurser vid Kungliga tekniska högskolan, Stockholms universitet, Linköpings universitet, Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp och Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, samt
Täby enskilda gymnasium.
Under året har kansliet via e-post och telefon besvarat över 100 frågor om genteknik och angränsande områden.
Genteknikens utveckling
Varje år sammanställer nämnden rapporten Genteknikens utveckling. Den består
av populärvetenskapliga sammanfattningar av artiklar publicerade i internationella,
vetenskapliga tidskrifter, information som rör EU:s regelverk och andra nyheter
som rör genteknik. Den behandlar allt ifrån genetiskt modifierade växter, djur och
mikroorganismer till stamceller, genterapi och genetiska analyser.
Genteknikens utveckling distribueras via mejl till bland annat andra myndigheter i
Sverige, myndigheter och departement i de nordiska länderna, journalister, universitet och högskolor, bibliotek, livsmedelsföretag, partikanslier och Nationellt bioresurscentrum för biologi och bioteknik som skickar den vidare till sitt kontaktnät av
lärare inom naturvetenskap.
De årliga rapporterna finns att ladda ner på nämndens webbplats genteknik.se.
Nämndens webbplatser
På nämndens webbplats genteknik.se publiceras kontinuerligt nyheter i form av till
exempel populärvetenskapliga referat från vetenskapliga artiklar och information
om ny lagstiftning på genteknikområdet. Här publiceras också den årliga rapporten
Genteknikens utveckling och nämndens yttranden.
Webbplatsen genteknik.nu kompletterar nämndens ordinarie webbplats. Den innehåller grundläggande information om till exempel genetiskt modifierade växter och
djur, genterapi, stamceller och lagstiftning. Under året har ny information och nya
bilder lagts in på webbplatsen.
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Under 2016 hade webbplatsen genteknik.se 63 388 besök. Uppgifter för genteknik.nu finns endast tillgängliga för perioden juni till december då webbplatsen besöktes 140 978 gånger.
Åtgärder som vidtagits och planeras för informationsverksamheten
Enligt regleringsbrevet för 2017 ska Gentekniknämnden redovisa och kommentera
vilka åtgärder som vidtagits och planeras för informationsverksamheten.
Nämnden kommer under 2017 att vara medarrangör till ett symposium på temat
gendopning och gentester kopplade till idrottsprestationer. Huvudarrangör är
Dopingkommissionens medicinska råd.
Nämnden upphandlade under 2016 en ny plattform för webbplatsen genteknik.se
och arbetet med webbplatsen startade i december. Webbplatsen väntas vara klar
att tas i drift under våren 2017. Kansliet arbetar med utformningen av webbplatsen
tillsammans med företaget Knowit AB. Förutom utformningen av webbplatsen
kommer kansliet bland annat att justera befintligt material, skriva nya texter, ta
fram bildmaterial och kontrollera att webbplatsen följer webbriktlinjerna för tillgänglighet.
När webbplatsen är klar kommer kansliet att börja använda Twitter. Riktlinjer för
hur det ska gå till kommer att tas fram.
Kansliets personal kommer fortsatt att medverka vid seminarier och liknande,
svara på frågor från allmänheten, publicera nyheter på webbplatsen genteknik.se
och sammanställa rapporten Genteknikens utveckling.
5.

Praktik i staten och moderna beredskapsjobb
Gentekniknämnden har på kort tid fått tre uppdrag från regeringen. Uppdragen
innebär att nämnden ska erbjuda praktikplatser för nyanlända arbetssökande och
för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, samt
anställa en person för enklare arbetsuppgifter. Nämnden ser svårigheter med att
uppfylla dessa uppdrag.
Gentekniknämnden är en liten myndighet med tre anställda vid kansliet och det
finns inte tillräckligt med enkla arbetsuppgifter för att kunna anställa en person till.
Nämndens kärnverksamhet är att besvara remisser och informera regeringen och
allmänheten om utvecklingen inom genteknikområdet. En person utbildad inom
området skulle möjligtvis kunna erbjudas en praktikplats
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RESULTATRÄKNING
(tkr)

Not

2016

2015

5 145
4
5 149

4 991
0
4 991

-3 789
-191
-1 165
-4
-38
-5 188

-3 672
-193
-1 124
-2
-38
-5 029

-38

-38

-38

-38

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Intäkter av bidrag
Summa

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Summa

1

2

Verksamhetsutfall
Årets kapitalförändring

3

Gentekniknämnden
Årsredovisning 2016-12-31

7(19)

BALANSRÄKNING
(tkr)

Not

2016-12-31

2015-12-31

48
11
60

68
24
92

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillg
Summa

4
5

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Summa

6

32
32

37
37

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Summa

7

31
31

25
25

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Summa

8

91
91

76
76

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket
Summa

9

-373
-373

-328
-328

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Summa

975
975

836
836

SUMMA TILLGÅNGAR

816

738

2016-12-31

2015-12-31

11

130
-38
91

168
-38
130

12

75
75

69
69

13

241
41
61
343

138
38
49
225

306
306

314
314

816

738

Not
KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
Statskapital
Kapitalförändring enligt resultaträkningen
Summa
Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa
Skulder m.m.
Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa
Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Summa

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

10

14

15
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ANSLAGSREDOVISNING
Redovisning mot anslag
Anslag

Ing. över- Årets till- Indrag- Totalt Utgifter Utgående
föringsdelning
ning disponiöverbelopp
enl. regl.
belt
föringsbrev
belopp
belopp

(tkr)

Not
Uo 4 1:9 Ramanslag
ap.1 Gentekniknämnden
(ram)
Summa

16

328

5 359

-170

5 518

-5 145

372

328

5 359

-170

5 518

-5 145

372
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Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd
av detta kan summeringsdifferenser förekomma.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper
Gentekniknämndens bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om
myndigheters bokföring samt Ekonomistyrningsverket (ESV):s föreskrifter och allmänna
råd till denna. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605)
om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna.
I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordning om myndigheters bokföring)
tillämpar Gentekniknämnden brytdagen den 5 januari. Efter brytdagen har fakturor överstigande
10 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.

Upplysningar om avvikelser
Avvikelser från ekonomiadministrativa regler
I enlighet med föreskrifterna i regleringsbrevet undantas Gentekniknämnden från kraven att lämna
resultatredovisning enligt 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.
I årsredovisningen ska nämnden dock översiktligt ange hur verksamheten bedrivits.
Gentekniknämnden ska inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188).
Sådana investeringar ska i stället finansieras från anslaget.

Värderingsprinciper
Anläggningstillgångar
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade licenser och
rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst ett halvt
prisbasbelopp och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år.
Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod.
Avskrivning under anskaffningsåret sker från den månad tillgången tas i bruk.
Tillämpade avskrivningstider
3 år

Licenser, rättigheter
Maskiner och tekniska anläggningar
Datorer och kringutrustning (bärbara datorer kostnadsförs direkt)

5 år

Övriga kontorsmaskiner
Egenutvecklade dataprogram

10 år

Inredningsinventarier

Omsättningstillgångar
Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta.
Skulder
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.
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Ledamöter och ersättare / övriga styrelseupdrag
Ersättning/tkr
Ordinarie ledamöter
Marianne Pettersson 2015-01-01-Inga andra uppdrag

23

Johan Hultberg 2015-01-01-Polisstyrelsen i Kronobergs län
Naturvårdsverkets insynsråd

16

Josef Fransson 2015-01-01-Inga andra uppdrag

20

Emma Nohrén 2015-01-01-Havs- och vattenmyndighetens insynsråd

18

Kristina Yngwe 2015-01-01-Kärrstorps Lantbruks AB

25

Wiwi-Anne Johansson 2016-01-01--2016-06-30
Inga andra uppdrag

9

Nooshi Dadgostar 2015-01-01--2016-03-31
Inga andra uppdrag

7

Lars Tysklind 2015-01-01-Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd t.o.m. 2016-06-30
Havs- och vattenmyndighetens insynsråd
Socialstyrelsens rättsliga råd

18

Annika Eclund 2015-01-01-Migrationsverkets insynsråd

20

Stellan Welin 2015-01-01-Inga andra uppdrag

20

Lotta Rydhmer 2015-01-01-Inga andra uppdrag

18

Jens Sundström 2015-01-01-Inga andra uppdrag

23

Rishikesh P. Bhalerao 2015-01-01-Inga andra uppdrag

16

Tina D'Hertefeldt 2015-01-01
Inga andra uppdrag

11

Anna Tunlid 2015-01-01-Inga andra uppdrag

16

Lars Ährlund-Richter 2015-01-01-Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm

16
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Ersättning/tkr
Personlig ersättare för ledamot
Isak From 2015-01-01-Inga andra uppdrag

3

Betty Malmberg 2015-01-01-Svenska Unescorådet
Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) insynsråd

12

Anders Forsberg 2015-01-01-Inga andra uppdrag

10

Kew Nordqvist 2015-01-01-Inga andra uppdrag

15

Daniel Bäckström 2015-01-01-Rekryteringsmyndighetens insynsråd

6

Jens Holm 2015-01-01-Inga andra uppdrag

5

Bengt Eliasson 2015-01-01-Presstödsnämnden
Myndigheten för delaktighets insynsråd

7

Tuve Skånberg 2015-01-01-Inga andra uppdrag

2

Sven Ove Hansson 2015-01-01-Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm

4

Rikard Holmdahl 2015-01-01-Vacara AB
Curara AB
Pronoxis AB
Redoxis AB

6

Mariette Andersson 2015-01-01-Inga andra uppdrag

7

Åsa Strand 2015-01-01-Inga andra uppdrag

3

Laura Parducci 2015-01-01-Inga andra uppdrag

11

Christian Munthe 2015-01-01-Göteborgs universitet

6

Gunnar Johanson 2015-01-01-Inga andra uppdrag

4
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Ledande befattningshavare / övriga styrelseuppdrag
Ordförande Birgitta Eilemar 2015-09-01 -- förlängt förordnande
Inga andra uppdrag

Lön/ersättning/tkr
532

Vice ordförande Stefan Johansson 2015-01-01-Inga andra uppdrag

Andra förmåner och framtida åtaganden
Ingen av regeringen utsedda personer har fått några förmåner.
Inte heller har några framtida åtaganden gjorts för dessa personer.

Anställdas sjukfrånvaro
Redovisning av de anställdas sjukfrånvaro lämnas inte eftersom medeltalet av antalet
anställda vid myndigheten de två senaste räkenskapsåren inte har överstigit tio personer.

33
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Noter
(tkr)

Resultaträkning

Not

2015

2 408
408
1 313
68
3 789

2 328
345
1 286
59
3 672

4
4

2
2

38
38

38
38

1 Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och
andra avgifter enligt lag och avtal)
Varav lönekostnader ej anställd personal
Sociala avgifter
Övriga kostnader för personal
Summa

Not

2016

2 Finansiella kostnader
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret
Summa

Räntesatsen för ränte‐ och avistakonton hos Riksgälden har
sedan 2015‐02‐18 varit negativ
Not

3 Årets kapitalförändring
Anslagsfinansierade anläggningstillgångar
Summa
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Balansräkning

Not

38
38
-1
-13
-14
24

157
157
-120
-6
-126
32

157
157
-114
-6
-120
37

31
31

25
25

49
42
91

48
28
76

-328
5 145
-5 359
170
-372

-46
5 004
-5 287
0
-328

0
0

13
-13

0

0

-372

-328

8 Förutbetalda kostnader
Förutbetalda hyreskostnader
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

Not

38
38
-14
-13
-26
11

7 Fordringar hos andra myndigheter
Fordran ingående mervärdesskatt
Summa

Not

100
100
-12
-20
-32
68

6 Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaffningsvärde
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

Not

100
100
-32
-20
-52
48

5 Rättigheter och andra immateriella
anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

Not

2015-12-31

4 Balanserade utgifter för utveckling
Ingående anskaffningsvärde
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

Not

2016-12-31

9 Avräkning med statsverket
Uppbörd
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Återbetalning av anslagsmedel
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har
redovisats mot anslag
Ingående balans
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har
redovisats mot anslag
Summa Avräkning med statsverket
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2016-12-31

Not

2015-12-31

10 Myndighetskapital
Specifikation förändring av myndighetskapitalet

Statskapital
Utgående balans 2015
Rättelser
Ingående balans 2016
Föregående års kapitalförändring
Årets anskaffning av anläggningstillgångar
Årets kapitalförändring
Summa årets förändring
Utgående balans 2016

Not

11 Statskapital
Statskapital utan avkastningskrav
Utgående balans

Not

69
6
75

63
6
69

61
180
241

53
85
138

59
2
61

49
0
49

62
62
183
306

65
74
175
314

14 Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt
Övrigt
Summa

Not

168
168

13 Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Arbetsgivaravgifter
Leverantörsskulder andra myndigheter
Summa

Not

130
130

12 Övriga avsättningar
Avsättning för lokalt omställningsarbete
Ingående balans
Årets förändring
Utgående balans

Not

168
0
168
-38
0
0
-38
130

Kapitalförändring enl
resultaträkningen
-38
0
-38
38
0
-38
0
-38

15 Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter
Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa

Summa
130
0
130
0
0
-38
-38
92

Gentekniknämnden
Årsredovisning 2016-12-31

Anslagsredovisning
Not

16 Uo 4 1:9 ap.1
Gentekniknämnden
Enligt regleringsbrevet disponerar Gentekniknämnden en
anslagskredit på 161 tkr. Gentekniknämnden får disponera 159
tkr av det ingående överföringsbelopppet d.v.s. 3% av
föregående års tilldelning 5 287 tkr enligt regleringsbrevet.
Anslaget är räntebärande.
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA
UPPGIFTER
(tkr)
Låneram Riksgäldskontoret
Kontokrediter Riksgäldskontoret
Beviljad
Maximalt utnyttjad

2016

2015

2014

2013

2012

530
0

532
0

548
0

548
0

435
0

0
4

0
2

3
0

9
0

8
0

Ej tillämplig

Räntekonto Riksgäldskontoret
Ränteintäkter
Räntekostnader
Avgiftsintäkter

Ej tillämplig

Anslagskredit
Beviljad
Utnyttjad

161
0

159
0

157
0

161
0

131
0

Anslag
Ramanslag
Anslagssparande

372

328

46

470

213

4
4

4
4

4
4

3
4

3
3

1 286

1 247

1 300

1 660

1 425

-38
0

-38
0

-18
0

-4
0

-1
0

Bemyndiganden

Ej tillämplig

Personal
Antalet årsarbetskrafter (st)
Medelantalet anställda (st)*
Driftkostnad per årsarbetskraft
Kapitalförändring*
Årets
Balanserad

* Årets kapitalförändring består enbart av avskrivningar på anslagsfinansierade
anläggningstillgångar, som omförts till statskapital året efter.
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Årsredovisningen har fastställts den 15 februari 2017.
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat
samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

________________________
Birgitta Eilemar
Ordförande

________________________
Stefan Johansson
Vice ordförande

________________________
Marianne Pettersson
Ledamot

________________________
Betty Malmberg
Personlig ersättare för ledamoten
Johan Hultberg

________________________
Josef Fransson
Ledamot

________________________
Emma Nohrén
Ledamot

________________________
Kristina Yngwe
Ledamot

________________________
Wiwi-Anne Johansson
Ledamot

________________________
Lars Tysklind
Ledamot

________________________
Annika Eclund
Ledamot

________________________
Stellan Welin
Ledamot

________________________
Lotta Rydhmer
Ledamot

________________________
Jens Sundström
Ledamot

________________________
Rishikesh Bhalerao
Ledamot

Gentekniknämnden
Årsredovisning 2016
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[forts från fg sida]
Årsredovisningen har fastställts den 15 februari 2017.
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat
samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

________________________
Tina D’Hertefeldt
Ledamot

________________________
Lars Ährlund-Richter
Ledamot

Avvikande mening

________________________
Anna Tunlid
Ledamot

