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Verksamhetsredogörelse 
 
Inledning 
Gentekniknämnden inrättades den 1 juli 1994. Nämnden har till uppgift att genom 
rådgivande verksamhet främja en etiskt försvarbar och säker användning av gen-
tekniken så att människors och djurs hälsa och miljön skyddas. I det samman-
hanget ska hänsyn tas till vikten av att ett gott forskningspolitiskt klimat upprätt-
hålls. 
 
Nämnden ska yttra sig vid ansökningar om tillstånd enligt miljöbalken, ge råd till 
berörda myndigheter i frågor om genteknik samt sprida kunskap om den gentek-
niska 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 2013 hållit nio sammanträden. Under året har en ordinarie 
ledamot samt en personlig ersättare begärt entledigande från sina respektive upp-
drag i nämnden. Regeringen har förordnat tre nya ledamöter och två personliga 
ersättare.  
 
Fram till och med den 31 maj hade nämndens kansli två anställda. Den 1 juni an-
ställdes ytterligare en medarbetare. En konsult anlitades under året för att följa och 
rapportera om forskning och utveckling inom främst det medicinska området.  
 
På nämndens uppdrag har Statens servicecenter upprättat årsredovisningens 
finansiella delar. 
 
Gentekniknämndens verksamhet  
1 Yttranden 
Nämnden har: 
 getts tillfälle att till Utbildningsdepartementet lämna synpunkter på utkast till 

lagrådsremiss om förslag på tidsbegränsad lag om register för viss forskning. 
 

 till Jordbruksverket vid tre tillfällen lämnat synpunkter på verkets förslag till 
tolkning av nya teknikers rättsliga hemvist och förslag till svensk position i 
frågan. 
 

 till Livsmedelsverket lämnat synpunkter på sex ansökningar om 
marknadsgodkännande av genetiskt modifierade grödor för livsmedel, foder, 
import och bearbetning. 
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 till Jordbruksverket lämnat synpunkter på tre ansökningar om marknadsgod-
kännande av genetiskt modifierade grödor för livsmedel, foder, import och 
bearbetning, en ansökan om kommersiell odling, en ansökan om att få be-
driva fältförsök och ett förslag till beslut om fältförsök. 

 
2 Föredrag vid nämndens möten 
 Per Sandin, lektor i bioetik och miljöetik, Sveriges lantbruksuniversitet, före-

läste om etiska aspekter på bioteknologiskt förädlade grödor och olika verk-
tyg för etisk analys. 

 
 Sara von Arnold, professor i skogsträdens cellbiologi vid Sveriges 

lantbruksuniversitet, föreläste under rubriken ”Somatisk embryogenes öpp-
nar för nya möjligheter vid förädling av barrträd. 

 
 Natalie von der Lehr, doktor i molekylärgenetik och nämndens konsult, 

rapporterade från en konferens om individanpassade läkemedel och genom-
analyser och från en konferens om biobanker. 

 
 Jenny Carlsson, doktor i växtförädling och genetik och handläggare vid 

nämnden, föreläste under rubriken ”Vad är cytoplasmisk hansterilitet (CMS) 
och är det GMO?” 

 
Följande personer bjöds in till nämndens oktobermöte för att ge sin syn på hur 
forskning och utveckling påverkas av miljöbalkens regler på genteknikområdet. 
 Mariette Andersson, forskare vid institutionen för växtförädling, Sveriges lant-

bruksuniversitet. 
 Bo Gertsson, gruppchef för växtförädling och teknik, Lantmännen Lantbruk. 
 
3 Studiebesök 
Den 13 november besökte nämnden Transgena enheten vid Karolinska institutet. 
Vid studiebesöket fick nämnden information om hur transgena möss framställs och 
vilka etiska riktlinjer som följs. Vid studiebesöket deltog ordförande, nio ledamöter, 
tre tjänstemän samt nämndens konsult. 
 
4 Seminarier och möten 
Kansliet har under året deltagit i: 
 ett nordiskt-baltiskt möte i Riga, Lettland. Mötet sponsrades av Nordiska 

ministerrådet. 
 
 konferensen “The Ethics of Consumption: The Citizen, The Market, and The 

Law" i Uppsala. Konferensen arrangerades av ”The European Society for 
Agricultural and Food Ethics”. 

 
 workshopen “Ethical Issues in New Biotechnology in Agriculture”i Uppsala. 

Workshopen arrangerades av det tvärvetenskapliga forskningsprojektet 
MistraBiotech. 

 
 en hearing anordnad av Miljödepartementet där förslaget till en ny förordning 

om offentlig kontroll av den jordbruksbaserade livsmedelskedjan diskutera-
des. 
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 seminariet ”Växtförädling – livsviktig verksamhet.” Seminariet arrangerades 
av Kristdemokraternas riksdagsgrupp tillsammans med Sveriges Utsädes-
förening. 

 
 två seminarier anordnade av Science for Life Lab. Science for Life Lab är ett 

nationellt resurscenter för molekylär biovetenskap med fokus på hälsa och 
miljö. 

 
 ett möte anordnat av nätverket ”Modern genteknik vid livsmedelsproduktion”. 

Vid mötet deltog bland annat företrädare för myndigheter, livsmedelsföretag, 
förädlingsföretag, forskare och konsumentorganisationer. 

 
 ett möte arrangerat inom GMO-myndigheternas nätverk.  
 
Konsulten har för nämndens räkning under året deltagit i: 
 symposiet ”Human Genomics and Personalized Medicine”, Stockholm 17-21 

juni. 
  
 symposiet ”Human evolution”, Uppsala 10 oktober. 
 
5 Information 
Nämndens webbplats är en viktig väg att sprida information om genteknik. Under 
2013 besökte drygt 60 000 personer webbplatsen, vilket är 10 000 fler än under 
föregående år.  
 
En väsentlig del av informationsarbetet utgörs av den årliga rapporten Gentek-
nikens utveckling. Rapporten består av populärvetenskapliga sammanfattningar av 
artiklar publicerade i internationella, vetenskapliga tidskrifter, information som rör 
EU:s regelverk och andra händelser som rör genteknik. Rapporten behandlar allt 
från genetiskt modifierade växter, djur och mikroorganismer till stamceller, gen-
terapi och genetiska analyser. Rapporterna finns att ladda ner på nämndens 
webbplats.  
 
Konferensarrangemang 
Den 25 april anordnade nämnden i samarbete med Jordbruksverket och Kungliga 
skogs- och lantbruksakademin en konferens med titeln Växtförädling 3.0 – ny tek-
nik och gamla lagar. 
 
Vid konferensen diskuterades den snabba teknikutvecklingen inom genteknik-
området och det faktum att lagstiftningen är teknikbaserad och definitionerna är 
drygt 20 år gamla. Detta har lett till att det i nuläget är oklart om vissa tekniker 
leder till en genetiskt modifierad organism som ska regleras eller inte. Kansli-
chefen höll ett av föredragen. Vid konferensen deltog 90 personer från bland annat 
myndigheter, departement, universitet och ideella organisationer. 
 
Kansliet har under året: 
 hållit ett föredrag vid den konferens som nämnden anordnade tillsammans 

med Jordbruksverket och Kungliga skogs- och lantbruksakademin. 
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 föreläst för mastersstudenter vid Uppsala universitet, Sveriges 
lantbruksuniversitet, Stockholms universitet, Kungliga tekniska högskolan 
samt för elever vid Jakobsbergs gymnasium i Stockholm. 

 
 hållit föredrag vid Lantbrukarnas riksförbunds genteknikkommitteemöte 
 
 hållit föredrag vid ett nätverksmöte anordnat av GMO-nätverket ”Modern 

genteknik vid livsmedelsproduktion”.  
 
 intervjuats av Skogsaktuellt och Vetenskapsradion, samt bidragit med bak-

grundsinformation till Vetenskapsradions programserie om GMO. 
 
 intervjuats för mastersarbeten vid Stockholms respektive Göteborgs univer-

sitet samt ett gymnasiearbete. 
 
 faktagranskat kapitel i en bok som tagits fram inom det tvärvetenskapliga 

forskningsprojektet MistraBiotech samt bidragit med bakgrundsinformation.  
 
 skrivit en artikel för ”Bioscience explained”, en webbtidskrift som främst riktar 

sig till lärare. 
 
 bidragit med förslag till förklaringar av vetenskapliga uttryck till Bioterm-

gruppens webbplats. Biotermgruppen är en ideell förening vars syfte är att 
samordna och nyskapa termer inom livsvetenskaperna. 

 
 kontinuerligt uppdaterat Forskningsnytt på nämndens webbplats. 
 
 besvarat frågor om genteknik via telefon och e-post.  
 
 
Åtgärder som vidtagits och planeras för informationsverksamheten 
I och med det ökade anslaget har nämnden haft möjlighet att utöka sin informa-
tionsverksamhet, vilket är i linje med regeringens önskemål.  
 
För att kunna satsa på information krävs resurser i form av personal med avan-
cerade kunskaper inom genteknik. Under året har nämnden därför rekryterat en ny 
medarbetare till kansliet. Totalt sökte 52 personer tjänsten. Den 1 juni anställdes 
Jenny Carlsson som är disputerad inom området.  
 
De ökade anslagen har även gjort det möjligt för nämnden att upphandla en ny 
webbplats. Den kommer att ersätta den webbplats (genteknik.nu) som nämnden 
för ett antal år sedan tog över efter Vetenskapsrådet. Den gamla webbplatsen är 
föråldrad vad gäller innehåll, teknik och design.  
 
Den nya webbplatsen kommer att anpassas till smarta mobiler, men kommer även 
att fungera väl på läsplattor och datorer. I jämförelse med den gamla webbplatsen 
kommer den nya att ha ett tydligare fokus på grundläggande genteknik, med till-
hörande fördjupningstexter. För att läsaren ska kunna ta del av det senaste inom 
till exempel stamcellsforskningen kommer länkar till Forskningsnytt på nämndens 
ordinarie webbplats (genteknik.se) att läggas in. För att detta ska fungera på ett 
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bra sätt krävs även vissa ändringar av upplägget på nämndens ordinarie webb-
plats. 
 
För att underlätta för läsaren har nämnden anlitat en illustratör vars bilder kommer 
att komplettera texterna på webbplatsen. Bilderna kan även fritt användas i andra 
sammanhang som till exempel i nämndens årliga rapport om genteknikens utveck-
ling och i presentationer. 
 
Fokus kommer de närmaste månaderna att ligga på att skriva texter till webb-
platsen och att i samarbete med den upphandlade byrån (MSC Open Source) 
konstruera och designa webbplatsen.  
 
Målet är att den nya webbplatsen ska publiceras i början av sommaren 2014. 
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Gentekniknämnden 
Årsredovisning 2013

RESULTATRÄKNING
(tkr) Not 2013 2012

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 4 970 4 266
Finansiella intäkter 2 9 8

Summa 4 979 4 275

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 3 -3 276 -2 872
Kostnader för lokaler -265 -269
Övriga driftkostnader -1 438 -1 134
Avskrivningar och nedskrivningar -4 -1

Summa -4 983 -4 276

Verksamhetsutfall -4 -1

Årets kapitalförändring 4 -4 -1
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Gentekniknämnden 
Årsredovisning 2013

BALANSRÄKNING
(tkr) Not 2013-12-31 2012-12-31
TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 5 49 6

Summa 49 6

Fordringar
Fordringar hos andra myndigheter 66 21

Summa 66 21

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader 6 86 86

Summa 86 86

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket 7 -456 -179

Summa -456 -179

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 1 088 641

Summa 1 088 641

SUMMA TILLGÅNGAR 832 574

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital
Statskapital 8 53 7
Kapitalförändring enligt resultaträkningen -4 -1

Summa 49 6

Avsättningar
Övriga avsättningar 9 57 52

Summa 57 52

Skulder m.m.
Skulder till andra myndigheter 144 144
Leverantörsskulder 281 83
Övriga skulder 55 37

Summa 480 265

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader 10 246 251

Summa 246 251

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 832 574
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Gentekniknämnden
Årsredovisning 2013

Anslag Ing. över- Årets till- Indrag- Totalt Utgifter Utgående
(tkr) förings- delning ning disponi- över-

belopp enl. regl. belt förings-
brev belopp belopp

Not

Uo 4 1:9 Ramanslag
ap.1 Gentekniknämnden (ram) 11 213 5 377 -83 5 508 -5 038 470

Summa 213 5 377 -83 5 508 -5 038 470

ANSLAGSREDOVISNING

Redovisning mot anslag
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Gentekniknämnden 
Årsredovisning 2013

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER

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 § Förordning om myndigheters bokföring (FBF)   
tillämpar Gentekniknämnden brytdagen den 3 januari.  Brytdagen föregående år var den 4 januari.
Efter brytdagen har fakturor överstigande 10 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.

Kostnadsmässig anslagsavräkning
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr. o. m. år 2009 anslaget först 
vid uttaget enligt undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2012, 34 tkr, 
har år 2013 minskat med 21 tkr.

Upplysningar om avvikelser

Avvikelser från ekonomiadministrativa regler
Gentekniknämnden undantas från kraven 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 verk-
samheten 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 Förbättringsutgifter på annans fastighet
Datorer och kringutrustning (bärbara datorer kostnadsförs direkt).
Maskiner och tekniska anläggningar

5 år Övriga kontorsmaskiner

10 år Inredningsinventarier

Omsättningstillgångar
Fordringar har tagits upp till det belopp som de efter individuell prövning
beräknas bli betalda. 

Skulder
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp. 
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Gentekniknämnden 
Årsredovisning 2013

Ersättningar och andra förmåner

Ledamöter och personliga ersättare/ andra styrelseuppdrag
Ersättning tkr

Ordinarie ledamöter
Niemi Pyry 18
Svenska Unescorådet, Trenide AB

Hultberg Johan 2013-12-05-- 11
Polisstyrelsen i Kronobergs län, Strålskyddsmyndigheten insynsråd

Karlsson Ulrika 2011-01-01--2013-12-04 5
Grangus AB, Riksdagens överklagandenämnd, Polisstyrelsen i Uppsala län

Nordqvist Kew 20
Polisstyrelsen i Jönköpings län, Havs- och vattenmyndighetens insynsråd

Tysklind Lars 16
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Havs- och vattenmyndighetens insynsråd,
Socialstyrelsens rättsliga råd

Danielsson Staffan 16
Försvarsmaktens insynsråd

Fransson Josef 20
Inga andra uppdrag

Berg Marianne 14
Inga andra uppdrag

Oskarsson Irene 11
Jordbruksverkets insynsråd, Jönköpings läns styrelses insynsråd, Naturvårdsverkets insynsråd

Uddenberg Nils 20
Inga andra uppdrag

Bhalero Rishikesh P 14
Inga andra uppdrag

D'Hertefeldt Tina 16
Inga andra uppdrag

Tunlid Anna 2013-01-24-- 11
Inga andra uppdrag

Eklöf Jenny 2008-10-30--2013-01-23 2
Inga andra uppdrag

Rydhmer Lotta 9
Inga andra uppdrag

Stymne Sten 16
Scandinavian Biotechnology Research (ScanBiRes) AB, Stiftelsen för Strategiskt Forskning

Dahlquist Gisela 2013-01-24-- 11
Inga andra uppdrag

Wedell Anna 2009-09-24--2013-01-23 0
Inga andra uppdrag
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Gentekniknämnden 
Årsredovisning 2013

Ersättningar och andra förmåner

Ledamöter och personliga ersättare/ andra styrelseuppdrag
Ersättning tkr

Personliga ersättare

Nilsson Kristina 5
Örnsköldsvik Airport AB, Naturvårdsverkets insynsråd

Malmberg Betty 2013-12-05-- 0
Svenska Unescorådet, Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) insynsråd

Hultberg Johan 2011-01-01--2013-12-04
(för information hänv. till rubriken ordinarie ledamöter)

Ehn Tina 0
Länsstyrelsens insynsråd i Västra Götalands län

Lundqvist-Brömster Maria 0
Patientskadenämnden, Smittskyddsinstitutets insynsråd

Qarlsson Annika 8
Inga andra uppdrag

Wiechel Markus 2013-03-27-- 2
Inga andra uppdrag

Isovaara Lars 2011-01-01--2013-03-26 0
ProMesh AB

Holm Jens 0
Inga andra uppdrag

Skånberg Tuve 10
Inga andra uppdrag

Welin Stellan 7
Inga andra uppdrag

Mutvei Berrez Ann 0
Inga andra uppdrag

Qvarnström Anna 0
Vetenskapsrådet, Ämnesrådet för naturvetenskap och teknik

Nordgren Anders 10
Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

Wallgren Per 7
Inga andra uppdrag

Jonsson Lisbeth 7
Inga andra uppdrag

Johanson Gunnar 9
Inga andra uppdrag
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Gentekniknämnden 
Årsredovisning 2013

Ersättningar och andra förmåner

Ledande befattningshavare / andra styrelseuppdrag
Lön tkr

Ordförande Eilemar Birgitta 513
Inga andra uppdrag
Inga andra förmåner 

Vice ordförande von Arnold Fredrik 33
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar, Fredrik von Arnold Juristkonsult AB
Inga andra förmåner

Anställdas sjukfrånvaro

Redovisning av de anställdas sjukfrånvaro lämnas inte eftersom medeltalet av antalet
anställda vid myndigheten de två senaste räkenskapsåren inte överstigit tio personer.
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Gentekniknämnden
Årsredovisning 2013

Noter
(tkr)
Resultaträkning

2013 2012

Not 1 Intäkter av anslag
Intäkter av anslag 4 970 4 266
Summa 4 970 4 266

Summa "Intäkter av anslag" (4970 tkr) skiljer sig från summa "Utgifter" 
(5038 tkr) på anslaget Uo 4 9:1. Skillnaden (-68 tkr) beror på minskning av
semesterlöneskuld som intjänats före år 2009 (-21 tkr), samt årets 
anskaffning mot Statskapital (-47 tkr). Dessa poster har belastat anslaget
men inte bokförts som kostnad i resultaträkningen.

Not 2 Finansiella intäkter
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 9 8
Summa 9 8

Not 3 Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra 
avgifter enligt lag och avtal) 2 048 1 811
Övriga kostnader för personal 1 228 1 061
Summa 3 276 2 872

Not 4 Årets kapitalförändring
Avskrivningar avseende anläggningstillgångar finansierade med anslag -4 -1
Summa -4 -1
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Gentekniknämnden
Årsredovisning 2013

Balansräkning
(tkr) 2013-12-31 2012-12-31

Not 5 Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaffningsvärde 136 136
Årets anskaffningar 47 0
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde -26 0
Summa anskaffningsvärde 157 136
Ingående ackumulerade avskrivningar -130 -129
Årets avskrivningar -4 -1
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar 26 0
Summa ackumulerade avskrivningar -108 -130
Utgående bokfört värde 49 6

Not 6 Förutbetalda kostnader 
Förutbetalda hyreskostnader 64 64
Övriga förutbetalda kostnader 22 22
Summa 86 86

Not 7 Avräkning med statsverket
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans -213 -173
Redovisat mot anslag 5 038 4 266
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -5 377 -4 351
Återbetalning av anslagsmedel 83 44
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -470 -213

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot 
anslag
Ingående balans 34 34
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -21 0
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot 
anslag 13 34

Summa Avräkning med statsverket -456 -179

Not 8 Statskapital
Ingående balans 7 8
-föregående års avskrivningar avseende anläggningstillgångar 
finansierade med anslagsmedel mot statskapital -1 -1
Årets anskaffning av anläggningstillgångar 47 0
Utgående balans 53 7

Not 9 Övriga avsättningar
Kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder
Ingående balans 52 48
Årets förändring 5 4
Utgående balans 57 52

Not 10 Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 128 139
Övriga upplupna kostnader 118 113
Summa 246 251
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Gentekniknämnden
Årsredovisning 2013

Anslagsredovisning

Not 11 Uo 4 1:9 ap.1 
Gentekniknämnden (ram)
Enligt regleringsbrevet disponerar Gentekniknämnden en anslagskredit 
på 161 tkr. 
Gentekniknämnden får disponera 130 tkr av det ingående 
överföringsbeloppet, d.v.s. 3% av föregående års tilldelning 4351 tkr 
enligt regleringsbrevet. Anslaget är räntebärande.

16(19)



Gentekniknämnden
Årsredovisning 2013

SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA
UPPGIFTER
(tkr) 2013 2012 2011 2010 2009

Låneram Riksgäldskontoret Ej tillämplig

Kontokrediter Riksgäldskontoret
Beviljad 548 435 428 399 404
Maximalt utnyttjad 0 0 0 0 0

Räntekonto Riksgäldskontoret
Ränteintäkter 9 8 9 2 4
Räntekostnader 0 0 0 0 0

Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som disponeras
Beräknat belopp enligt regleringsbrev 0 0 0 0 0
Avgiftsintäkter 0 0 0 1 2

Anslagskredit
Beviljad 161 131 129 123 120
Utnyttjad 0 0 0 0 0

Anslag
Ramanslag
Anslagssparande 470 213 173 50 344
varav intecknat 0 0 0 0 0

Bemyndiganden Ej tillämplig

Personal
Antalet årsarbetskrafter (st) 3 3 3 3 2
Medelantalet anställda (st) 4 3 3 3 2

Driftkostnad per årsarbetskraft 1660 1 425 1 391 1 395 1 834

Kapitalförändring*
Årets -4 -1 -1 -5 -5
Balanserad 0 0 0 0 0

*Årets kapitalförändring består enbart av avskrivningar på anslagsfinansierade anläggningstillgångar, 
som omförts till statskapital året efter.
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Gentekniknämnden 
Årsredovisning 2013 

 
 
 
 
Årsredovisningen har fastställts den 19 februari 2014. 
 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat 
samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 
 
 
 
________________________ 
Birgitta Eilemar 
Ordförande 
 
 
 
________________________ 
Fredrik von Arnold 
Vice ordförande 
 
 
 
________________________ ________________________ 
Pyry Niemi Johan Hultberg 
Ledamot Ledamot 
 
 
 
________________________ ________________________ 
Kew Nordqvist Lars Tysklind 
Ledamot Ledamot 
 
 
 
________________________ ________________________ 
Staffan Danielsson Josef Fransson 
Ledamot Ledamot 
 
 
 
________________________ ________________________ 
Marianne Berg Irene Oskarsson 
Ledamot Ledamot 
 
 
 
 
________________________ ________________________ 
Nils Uddenberg Rishikesh Bhalerao 
Ledamot Ledamot 
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Gentekniknämnden 
Årsredovisning 2013 
 
 
 
 
 
 

 [forts från fg sida] 
Årsredovisningen har fastställts den 19 februari 2014. 
 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat 
samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 
 
 
 
 
________________________ ________________________ 
Tina D’Hertefeldt Anna Tunlid 
Ledamot Ledamot 
 
 
 
 
________________________ ________________________ 
Lotta Rydhmer Sten Stymne 
Ledamot Ledamot 
 
 
 
________________________ 
Gisela Dahlquist 
Ledamot 
 
 
 
 
________________________ 
Marie Nyman 
Kanslichef 
 
 
 
 
Avvikande mening 
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