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Verksamhetsredogörelse för budgetåret 2014 
 
Inledning 
Nämnden har till uppgift att genom rådgivande verksamhet främja en etiskt för-
svarbar 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 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 2014 hållit nio sammanträden. 
 
En konsult anlitades under året för att följa och rapportera om forskning och ut-
veckling inom främst det medicinska området.  
 
Gentekniknämndens verksamhet  
1 Yttranden 
Nämnden har: 
• getts tillfälle att till Utbildningsdepartementet lämna synpunkter på utred-

ningen Starka tillsammans, SOU 2013:87. 
• till Jordbruksverket lämnat synpunkter på två ansökningar om marknadsgod-

kännande av genetiskt modifierade grödor för livsmedel, foder, import och 
bearbetning, en ansökan om kommersiell odling och fyra ansökningar om att 
få bedriva fältförsök. 

• till Läkemedelsverket lämnat synpunkter på en ansökan om klinisk prövning 
av ett genmodifierat virus. 

 
2 Föredrag vid nämndens möten 
 Lotta Eriksson, gruppledare/huvudsekreterare och Karin Wilby, 

utredningssekreterare vid Statens medicinsk-etiska råds sekretariat be-
rättade om rådets verksamhet. 

 Carl-Johan Lagerkvist, professor i affärsekonomi vid institutionen för eko-
nomi, Sveriges lantbruksuniversitet föreläste om konsumentattityder när 
det gäller användning av bioteknologi i jordbruket och inom livsmedels-
sektorn. 

 Inger Åhman, professor i växtförädling vid Sveriges lantbruksuniversitet 
föreläste om växters försvarssystem. 

 Sten Stymne, ledamot i nämnden, professor i växtförädling 
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med biokemisk inriktning vid Sveriges lantbruksuniversitet föreläste om 
produktion av insektsferomoner i växter. 

 Gisela Dahlqvist, ledamot i nämnden, seniorprofessor i barnmedicin vid 
Umeå universitet föreläste under titeln; Genetisk screening för presymto-
matisk diagnostik. 

 
Följande personer bjöds in till nämndens decembermöte för att ge sin syn på hur 
forskning och utveckling påverkas av miljöbalkens regler på genteknikområdet. 
 
 Ove Nilsson, professor i skoglig genetik och växtfysiologi, föreståndare vid 

Umeå Plant Science Center 
 
 Li-Hua Zhu, professor i växtförädling vid Sveriges lantbruksuniversitet, pro-

jektledare inom forskningsprogrammet Mistra Biotech 
 
 
3 Information 
Nämndens webbplats är en viktig väg att sprida information om genteknik. Under 
2014 besöktes webbplatsen cirka 68 000 gånger. 
 
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.  
 
  
Kansliets personal har under året: 
 hållit föredrag vid Veterinärkongressen och skrivit en text till konferensboken. 
 hållit föredrag vid seminariet Regulatory challenges for agricultural biotech-

nology in the EU anordnat av forskningsprogrammet Mistra Biotech. 
 hållit föredrag vid seminariet Hur skall vi förhålla oss till genteknik ur ett 

ekonomiskt, miljöetiskt samt vetenskapligt perspektiv. Seminariet anord-
nades av studenter vid Sveriges lantbruksuniversitet och PlantLink, ett forsk-
ningsnätverk mellan Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Al-
narp. 

 föreläst för mastersstudenter vid Uppsala universitet, Sveriges 
lantbruksuniversitet och Kungliga tekniska högskolan. 

 hållit en föreläsning för grundstudenter vid Linköpings universitet och fyra 
föreläsningar för elever vid lantbruksgymnasiet utanför Nyköping.  

 hållit ett fördrag för lärare vid bioresursdagen anordnad av Nationellt resurs-
centrum för biologi och bioteknik. 

 faktagranskat utkast till en bok med arbetstiteln: Mot det hållbara naturbruket 
– vetenskapens bidrag. Boken kommer att ges ut i Kungliga vetenskaps-
akademins regi. 

 skrivit en artikel i Bi-lagan som ges ut av Nationellt resurscentrum för biologi 
och bioteknik. 

 kontinuerligt uppdaterat Forskningsnytt på nämndens webbplats. 
 besvarat frågor om genteknik via telefon och e-post.  
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Åtgärder som vidtagits och planeras för informationsverksamheten 
Nämnden ska enlig regleringsbrevet 2014 särskilt redovisa och kommentera vilka 
åtgärder som vidtagits och planeras för informationsverksamheten. 
 
Nämnden har under året satsat på en ny webbplats. Den nya webbplatsen, gen-
teknik.nu, kompletterar nämndens ordinarie webbplats, genteknik.se. På gentek-
nik.se presenteras ny forskning i form av populärvetenskapliga referat. Den nya 
webbplatsen, har sitt fokus på grundläggande information om genteknik och an-
gränsande områden som stamceller och kloning. 

 
Nämnden har upphandlat en plattform för den nya webbplatsen. Kansliets perso-
nal har i samarbete med den upphandlade byrån (MSC Open Source) konstruerat 
och designat webbplatsen och kansliet har arbetat med att skriva texter och lägga 
in bilder. För att läsaren ska kunna ta del av det senaste inom till exempel stam-
cellsforskningen finns länkar till Forskningsnytt på nämndens ordinarie webbplats. 
För att detta skulle fungera har även vissa ändringar av upplägget på nämndens 
ordinarie webbplats varit nödvändiga. 
  
För att underlätta för läsaren har nämnden anlitat en illustratör vars bilder kom-
pletterar texterna. Bilderna kan även fritt användas i andra sammanhang som till 
exempel i nämndens årliga rapport om genteknikens utveckling och i presenta-
tioner. 
 
Webbplatsen har under året gjorts tillgänglig på nätet, men kommer att komplette-
ras med ytterligare information och bilder under 2015.  
 
4 Andra händelser 
Ramavtal avseende digitalt system för elektronisk fakturahantering upphör att gälla 
och nytt träder i kraft. I samarbete med Statens servicecenter har kansliet under 
perioden mars till oktober arbetat med att införa det nya systemet Visma Pro-
ceedo. Systemet togs i drift den 13 oktober 2014. 
 
Från maj till oktober pågick förhandlingar med Statens servicecenter om ny 
överenskommelse med förändrad debiteringsmodell och justerade priser för eko-
nomiadministrativa tjänster. Den nya överenskommelsen tecknades för perioden 1 
oktober 2014 till och med 31 december 2015. 
 
Med anledning av interna omflyttningar inom Karolinska Institutet erbjöds Gentek-
niknämnden andra ändamålsenliga lokaler på Fogdevreten 2A. Kostnaden för 
flytten togs av KI. Den 16 december flyttade kansliet in.  
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Gentekniknämnden
Årsredovisning 2014-12-31

RESULTATRÄKNING
(tkr) Not 2014 2013

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 5 195 4 970
Finansiella intäkter 2 3 9
Summa 5 198 4 979

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 3 -3 564 -3 276
Kostnader för lokaler -267 -265
Övriga driftkostnader -1 367 -1 438
Avskrivningar och nedskrivningar -18 -4
Summa -5 217 -4 983

Verksamhetsutfall -18 -4

Årets kapitalförändring 4 -18 -4
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Gentekniknämnden
Årsredovisning 2014-12-31

BALANSRÄKNING
(tkr) Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling 5 88 0
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 6 36 0
Summa 125 0

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 7 43 49
Summa 43 49

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos andra myndigheter 43 66
Övriga kortfristiga fordringar 8 8 0
Summa 51 66

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader 9 74 86
Summa 74 86

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket 10 -32 -456
Summa -32 -456

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 585 1 088
Summa 585 1 088

SUMMA TILLGÅNGAR 846 832

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital 11
Statskapital 12 186 53
Balanserad kapitalförändring 0 0
Kapitalförändring enligt resultaträkningen -18 -4
Summa 168 49

Avsättningar
Övriga avsättningar 13 63 57
Summa 63 57

Skulder m.m.
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 146 144
Leverantörsskulder 117 281
Övriga kortfristiga skulder 14 57 55
Summa 320 480

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader 15 295 246
Summa 295 246

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 846 832
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Gentekniknämnden
Årsredovisning 2014-12-31

ANSLAGSREDOVISNING

Redovisning mot anslag

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 
ap.1 Gentekniknämnden 
(ram) 16 470 5 217 -308 5 378 -5 333 46

Summa 470 5 217 -308 5 378 -5 333 46
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Gentekniknämnden
Årsredovisning 2014-12-31

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 § FBF (Förordning om myndigheters bokföring)   
tillämpar Gentekniknämnden brytdagen den 5 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 2013, 13 tkr, är oförändrad 2014. 

Upplysningar om avvikelser

Avvikelser från ekonomiadministrativa regler
I enlighet med föreskrifterna i regleringsbrevet undantas Gentekniknämnden 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. 
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Gentekniknämnden
Årsredovisning 2014-12-31

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.

Ersättningar och andra förmåner

Ledamöter och ersättare / övriga styrelseupdrag 
Ersättning

Ordinarie ledamöter
Niemi Pyry -- 2014-12-31 16
Svenska Unescorådet
Trenide AB

Hultberg Johan --2014-12-31 9
Polisstyrelsen i Kronobergs län
Strålskyddsmyndighetens insynsråd

Nohrén Emma 2014-10-30--2014-12-31 2
Inga andra uppdrag

Nordqvist Kew --2014-10-30 17
Polisstyrelsen i Jönköpings län
Havs- och vattenmyndighetens insynsråd
Se även under rubriken ersättare

Tysklind Lars -- 2014-12-31 14
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Havs- och vattenmyndighetens insynsråd
Socialstyrelsens rättsliga råd

Danielsson Staffan -- 2014-10-30 11
Försvarsmaktens insynsråd

Fransson Josef -- 2014-12-31 18
Inga andra uppdrag
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Gentekniknämnden
Årsredovisning 2014-12-31

Ledamöter och ersättare / övriga styrelseupdrag 
Ersättning

Berg Marianne -- 2014-10-30 11
Inga andra uppdrag

Oskarsson Irene -- 2014-10-30 11
Jordbruksverkets insynsråd
Jönköpings läns styrelses insynsråd
Naturvårdsverkets insynsråd

Uddenberg Nils -- 2014-12-31 14
Inga andra uppdrag

Bhalerao Rishikesh P -- 2014-12-31 7
Inga andra uppdrag

D'Hertefeldt Tina --2014-12-31 16
Inga andra uppdrag

Tunlid Anna --2014-12-31 18
Inga andra uppdrag

Rydhmer Lotta -- 2014-12-31 18
Inga andra uppdrag

Stymne Sten -- 2014-12-31 11
Scandinavian Biotechnology Research (ScanBiRes) AB

Dahlquist Gisela --2014-12-31 18
Inga andra uppdrag

Personlig ersättare för ledamot

Nilsson Kristina -- 2014-12-31 5
Örnsköldsvik Airport AB
Naturvårdsverkets insynsråd

Malmberg Betty -- 2014-12-31 9
Svenska Unescorådet
Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) insynsråd

Nordqvist Kew 2014-10-30--2014-12-31
(Se rubriken ordinarie ledamöter)

Ehn Tina  --2014-10-30 2
Länsstyrelsens insynsråd i Västra Götalands län

Lundqvist-Brömster Maria -- 2014-10-30 1
Patientskadenämnden
Systembolagets AB:s revisionsutskott
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Gentekniknämnden
Årsredovisning 2014-12-31

Ledamöter och ersättare / övriga styrelseupdrag 
Ersättning

Qarlsson Annika -- 2014-12-31 7
Inga andra uppdrag

Wiechel Markus -- 2014-12-31 9
Inga andra uppdrag

Holm Jens -- 2014-12-31 5
Inga andra uppdrag

Skånberg Tuve -- 2014-12-31 5
Inga andra uppdrag

Welin Stellan -- 2014-12-31 5
Inga andra uppdrag

Mutvei Berrez Ann -- 2014-12-31 0
Inga andra uppdrag

Qvarnström Anna -- 2014-12-31 2
Ämnesrådet för vetenskap och teknik, Vetenskapsrådet

Nordgren Anders -- 2014-12-31 5
Inga andra uppdrag

Wallgren Per -- 2014-12-31 7
Inga andra uppdrag

Jonsson Lisbeth -- 2014-12-31 7
Inga andra uppdrag

Johanson Gunnar -- 2014-12-31 6
Inga andra uppdrag

Ledande befattningshavare / styrelseuppdrag
Lön

Ordförande Birgitta Eilemar 518
Inga andra uppdrag

Vice ordförande Fredrik von Arnold --2014-12-31 33
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
Fredrik von Arnold Juristkonsult AB

Andra förmåner och framtida åtaganden

Inga av regeringen utsedda personer har fått några förmåner. 
Inte heller har några framtida åtaganden gjorts för dessa personer. 
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Gentekniknämnden
Årsredovisning 2014-12-31

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.
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Gentekniknämnden
Årsredovisning 2014-12-31

Noter
(tkr)

Resultaträkning
2014 2013

Not 1 Intäkter av anslag
Intäkter av anslag 5 195 4 970
Summa 5 195 4 970
Summa "Intäkter av anslag" (5 195 tkr) skiljer sig från summa 
"Utgifter" (5 333 tkr) på anslaget Uo 4 9:1. Skillnaden (-138 tkr) 
beror på årets anskaffning mot Statskapital (-138 tkr). Denna 
post har belastat anslaget, men inte bokförts som kostnad i 
resultaträkningen.

Not 2 Finansiella intäkter
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 3 9
Summa 3 9

Not 3 Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och 
andra avgifter enligt lag och avtal) 2 253 2 048
Övriga kostnader för personal 1 311 1 228
Summa 3 564 3 276

Not 4 Årets kapitalförändring
Anslagsfinansierade anläggningstillgångar -18 -4
Summa -18 -4
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Gentekniknämnden
Årsredovisning 2014-12-31

Balansräkning
2014-12-31 2013-12-31

Not 5 Balanserade utgifter för utveckling
Ingående anskaffningsvärde 0 0
Årets anskaffningar 100 0
Summa anskaffningsvärde 100 0
Ingående ackumulerade avskrivningar 0 0
Årets avskrivningar -12 0
Summa ackumulerade avskrivningar -12 0
Utgående bokfört värde 88 0

Not 6 Rättigheter och andra immateriella 
anläggningstillgångar 
Ingående anskaffningsvärde 0 0
Årets anskaffningar 38 0
Summa anskaffningsvärde 38 0
Ingående ackumulerade avskrivningar 0 0
Årets avskrivningar -1 0
Summa ackumulerade avskrivningar -1 0
Utgående bokfört värde 36 0

Not 7 Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaffningsvärde 157 136
Årets anskaffningar 0 47
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde 0 -26
Summa anskaffningsvärde 157 157
Ingående ackumulerade avskrivningar -108 -130
Årets avskrivningar -6 -4
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar 0 26
Summa ackumulerade avskrivningar -114 -108
Utgående bokfört värde 43 49

Not 8 Övriga kortfristiga fordringar
Oreglerad kreditfaktura 8 0
Summa 8 0

Not 9 Förutbetalda kostnader 
Förutbetalda hyreskostnader 47 64
Övriga förutbetalda kostnader 27 22
Summa 74 86
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Gentekniknämnden
Årsredovisning 2014-12-31

Balansräkning
2014-12-31 2013-12-31

Not 10 Avräkning med statsverket
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans -470 -213
Redovisat mot anslag 5 333 5 038
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -5 217 -5 377
Återbetalning av anslagsmedel 308 83
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -46 -470

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

Summa Avräkning med statsverket -32 -456

Not 11 Myndighetskapital
Specifikation förändring av myndighetskapitalet

Statskapital

Kapitalföränd-
ring enl 
resultat-

räkningen

Summa

Utgående balans 2013 53 -4 49
Rättelser 0 0 0
Ingående balans 2014 53 -4 49
Föregående års kapitalförändring -4 4 0
Årets anskaffning av anläggningstillgångar 138 138
Årets kapitalförändring -18 -18
Summa årets förändring 133 -14 119
Utgående balans 2014 186 -18 168

Not 12 Statskapital
Varav statskapital utan avkastningskrav 186 53
Utgående balans 186 53

Not 13 Övriga avsättningar
Kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder
Ingående balans 57 52
Årets förändring 6 5
Utgående balans 63 57

Not 14 Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt 57 55
Summa 57 55
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Gentekniknämnden
Årsredovisning 2014-12-31

Balansräkning
2014-12-31 2013-12-31

Not 15 Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner och löner inklusive sociala avgifter 122 128
Övriga upplupna kostnader 174 118
Summa 295 246

Anslagsredovisning

Not 16 Uo 4 1:9 ap. 1 
Gentekniknämnden (ram)
Enligt regleringsbrevet disponerar Gentekniknämnden en 
anslagskredit på 157 tkr. 
Gentekniknämnden får disponera 161 tkr av det ingående 
överföringsbeloppet, d.v.s. 3% av föregående års tilldelning 5 377 
tkr enligt regleringsbrevet.
Anslaget är räntebärande. 
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Gentekniknämnden
Årsredovisning 2014-12-31

SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA
UPPGIFTER
(tkr) 2014 2013 2012 2011 2010

Låneram Riksgäldskontoret Ej tillämplig

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

Räntekonto Riksgäldskontoret
Ränteintäkter 3 9 8 9 2
Räntekostnader 0 0 0 0 0

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

Anslagskredit
Beviljad 157 161 131 129 123
Utnyttjad 0 0 0 0 0

Anslag
Ramanslag
Anslagssparande 46 470 213 173 50

Bemyndiganden Ej tillämplig

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

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 300 1 660 1 425 1 391 1 834

Kapitalförändring*
Årets -18 -4 -1 -1 -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 2014 

 
 
 
 
Årsredovisningen har fastställts den 18 februari 2015. 
 
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 Johan Hultberg 
Ledamot Ledamot 
 
 
 
________________________ ________________________ 
Josef Fransson Emma Nohrén 
Ledamot Ledamot 
 
 
 
________________________ ________________________ 
Kristina Yngwe Nooshi Dadgostar 
Ledamot Ledamot 
 
 
 
________________________ ________________________ 
Lars Tysklind Annika Eclund 
Ledamot Ledamot    
 
 
 
 
________________________ ________________________ 
Stellan Welin Lotta Rydhmer 
Ledamot Ledamot 
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Gentekniknämnden 
Årsredovisning 2014 
 
 
 
 
 
 

 [forts från fg sida] 
Årsredovisningen har fastställts den 18 februari 2015. 
 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat 
samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 
 
 
 
 
________________________ ________________________ 
Jens Sundström Rushikesh Bhalerao 
Ledamot Ledamot 
 
 
 
 
________________________ ________________________ 
Tina D’Hertefeldt Anna Tunlid 
Ledamot Ledamot 
 
 
 
________________________ 
Lars Ährlund-Richter 
Ledamot 
 
 
 
 
________________________ 
Marie Nyman 
Kanslichef 
 
 
 
 
Avvikande mening 
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