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§

Ärende

Åtgärd

1.

Närvarokontroll

Se separat deltagarförteckning.

2.

Val av justeringsperson

Ledamoten Jens Sundström valdes att
tillsammans med ordföranden justera
protokollet.

3.

Godkännande av dagordningen

Ett ärende om förslag på vårens sammanträdensdatum lades till dagordningen som därefter godkändes.

4.

Föregående protokoll

Protokoll för sammanträdet den 24 och
telefonsammanträde den 26 augusti
godkändes och lades till handlingarna.

5.

Birgitta Eilemar anmälde:
Sekretessbedömda och utlämnade
allmänna handling till Aftonbladet
som begärt uppgifter om bl.a. myndigheters kostnader för extern och
intern representation.
Frågor och enkäter som besvarats:
- Aftonbladet begärde ut epostkorrespondens och ärenden
som rör vissa personer. Inga
uppgifter fanns att lämna ut, dnr
061/2016-2.14.
- Återrapportering till Statskontoret
om att upplåta praktikplatser till
nyanlända och personer med
funktionsnedsättning.
- Statens servicecenters utredning
om samordnad IT-försörjning
inom staten.
Inkomna enkäter:
- Statens servicecenters utredning
om intresset för anslutning till
gemensamt e-arkiv i staten
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Åtgärd

Justitiedepartementets undersökning om mängden frekventa och
omfattande framställningar om att
få ta del av allmänna handlingar.

Jordbruksverket har sagt upp avtalet
med genteknikmyndigheterna om den
gemensamma webbportalen gmo.nu.
Avtalet upphör den 17 mars 2017.
6.

Fredrik Lanner, forskningsassistent,
Institutet för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet samt enheten för obstetrik och gynekologi, Karolinska Universitetssjukhuset
Presentation: Forskning på embryoutveckling med hjälp av
CRISPR/Cas9. Syftet med studien är
att öka kunskapen om infertilitetsproblem.

7.

Birgit Postol föredrog förslag till prognos per 26 oktober 2016.

Nämnden fattade beslut enligt dnr
011/2016-1.6.2.

8.

Marie Nyman föredrog förslag till yttrande över Integritetskommitténs delbetänkande (SOU 2016:41) från Justitiedepartementet. Ärendet avser
Integritetskommitténs uppdrag att
kartlägga faktiska och potentiella risker för intrång i den personliga integriteten i samband med användning
av informationsteknik.

Nämnden fattade beslut enligt dnr
052/2016-4.1.1.

9.

Marie Nyman föredrog förslag till yttrande över remiss från Jordbruksverket avseende omgodkännande av
en genetiskt modifierad nejlika FLO40644-6. Ansökan omfattar import av
snittblommor för prydnadsändamål.

Nämnden fattade beslut enligt dnr
057/2016-4.1.1.
Tjänstgörande ersättaren för ledamot
Kew Nordqvist (MP) anmälde avvikande
mening.

10.

Birgit Postol föredrog förslag på
sammanträdestider för våren 2017.

Nämnden beslutade att hålla sammanträden den 25 januari, 15 februari, 22
mars, 3 maj och den 14 juni 2017.
Sammanträden börjar 12.30 och håller
på som längst till 16.00.
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11.

Information från kansliet:

Åtgärd

Företaget Bayer har köpt upp
Monsanto.
På fråga från ledamot om byte av
sammanträdesdag meddelade kansliet att onsdagar är valda av praktiska
skäl. Alla sammanträdesrum i riksdagen är bokade tisdagar och torsdagar
för utskottssammanträden.

Vid protokollet:

Birgit Postol
Justeras:

Justeras:

Birgitta Eilemar

Jens Sundström
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Deltagare
Ledamöter
Birgitta Eilemar
Stefan Johansson
Marianne Pettersson
Josef Fransson
Kristina Yngwe
Annika Eclund
Lotta Rydhmer
Jens Sundström
Rishi Bhalerao
Anna Tunlid
Tjänstgörande ersättare
Betty Malmberg
Kew Nordqvist
Bengt Eliasson

Ersättare
Daniel Bäckström (§ 6-11)
Mariette Andersson
Övriga
Marie Nyman
Jenny Carlsson
Birgit Postol

