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Verksamhetsredogörelse för budgetåret 2012 
 
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 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 be-
rörda 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 om-
rådet och de föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa regler. Denna redo-
visning skickas separat till regeringen. 
 
Under året har en ny ledamot förordnats och tre ordinarie ledamöter samt en per-
sonlig ersättare för ledamot begärt entledigande från sina uppdrag i nämnden 
 
Nämnden har under 2012 hållit nio sammanträden. 
  
Nämnden har ett kansli med två anställda. En konsult anlitades under året för att 
följa och rapportera om forskning och utveckling inom främst det medicinsk-gene-
tiska området.   
 
Gentekniknämndens verksamhet  
 
Människors hälsa, djurs hälsa och miljöskydd 
 

1 Yttranden 
Nämnden har: 
 till Utbildningsdepartementet lämnat synpunkter på förslag till förordning om 

register för viss befolkningsbaserad forskning. 
 till Landsbygdsdepartementet lämnat synpunkter på Djurskyddsutredning-

ens betänkande – Ny djurskyddslag (SOU 2011:75). 
 till Justitiedepartementet lämnat synpunkter på prome-

morian - Förhandskontroll av personuppgiftsbehandling inom ramen för 
viss forskning. 

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

 till Jordbruksverket lämnat synpunkter på förslag till föreskrifter för djurför-
sök för vetenskapliga ändamål. 

 till Livsmedelsverket lämnat synpunkter på sju ansökningar om 
marknadsgodkännande av genetiskt modifierade grödor för livsmedel, 
foder, import och bearbetning. 
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 Årsredovisning 
 Datum Vårt dnr Sidnr 
  2013-02-13 015/2013-1.6.3. 
 
 
 
 

 till Jordbruksverket lämnat synpunkter på två ansökningar om kommersiell 
odling av genetiskt modifierade växter, fyra ansökningar om tillstånd att få 
bedriva fältförsök, tre förslag till beslut om fältförsök och en ansökan om 
marknadsgodkännande för livsmedel, foder, import och bearbetning. 

 getts tillfälle att till Jordbruksverket lämna synpunkter på förslag till ändring 
av föreskrifter om vissa avgifter i vissa ärenden enligt § 67 djurskydds-
lagen.   

 getts tillfälle att till Livsmedelsverket lämna synpunkter på utkast till genom-
förandeförordning om ansökningar om marknadsgodkännande enligt 
förordning (EG) 1829/2003.   

 
2 Information 

Nämndens webbplats är en viktig väg att sprida information om genteknik. Under 
2012 besökte 50 000 personer webbplatsen. Under våren och hösten var antalet 
besökare i genomsnitt 1500 besökare per vecka. Under sommaren sjönk trafiken till 
i genomsnitt cirka 350 besökare per vecka. Av det totala antalet besökare surfade 
4700 stycken in på webbplatsen via mobilen. 
 
En väsentlig del av informationsarbetet utgörs av den årliga rapporten Genteknikens 
utveckling. Rapporten består av populärvetenskapliga sammanfattningar av artiklar 
publicerade i internationella, vetenskapliga tidskrifter samt information om olika hän-
delser inom EU. Rapporten sammanställs av kanslichefen och nämndens konsult 
Natalie von der Lehr. Rapporterna finns att ladda ner på nämndens webbplats. 
 
Kanslichefen har under året: 
 medverkat vid ett nordiskt-baltiskt möte i Kaunas, Litauen. Mötet bekosta-

des av Nordiska ministerrådet. 
 medverkat vid seminariet “The Future of Plant Biotechnology in Europe – 

Emerging Technologies and Policy Making” i Alnarp. Seminariet anordna-
des av Mistra Biotech, Plant Link och Partnerskap Alnarp. 

 medverkat vid ett seminarium vid Örebro universitet. Seminariet anordna-
des som ett led i den utåtriktande verksamheten inom forskningsprojektet 
Molekylärt jordbruk. 

 medverkat vid två forskarutbildningskurser för doktorander vid SLU, Alnarp 
och Lunds universitet. 

 medverkat vid två masterskurser vid SLU, Uppsala och en masterskurs vid 
Kungliga Tekniska Högskolan. 

 medverkat vid två nätverksmöten anordnade av Bioconsult AB. Vid dessa 
möten deltog bland annat företrädare för myndigheter, livsmedelsföretag, 
förädlingsföretag, forskare och konsumentorganisationer. 

 intervjuats av Jordbruksaktuellt, Radio Västernorrland och diskuterat 
genteknikens utveckling med journalister från Sveriges radio.  
 kontinuerligt uppdaterat Forskningsnytt på nämndens webbplats. 
 besvarat frågor om genteknik via telefon och e-post.  
 
 

3 Föredrag vid nämndens möten 
 Universitetslektor Viktoria Wibeck, Lindköpings universitet informerade om 

hur osäkerhet och risker med genetiskt modifierade organismer kommuni-
ceras till och uppfattas av medborgarna. 
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 Jan Eksvärd, Lantbrukarnas riksförbund informerade om förbundets syn på 
hållbar utveckling, genetiskt modifierade organismer och riskbedömning av 
egenskaper. 

 Dr Beatrice Bengtsson berättade om sin avhandling som handlar om hur 
lobbyister arbetar för att påverka EU:s styrning inom området import av 
genetiskt modifierat foder. 

 Ledamoten Dr Tina D´Hertefeldt informerade om sitt fältförsök med majsen 
MON810. Försöket är en del i EU-projektet Amiga. 
 

Följande personer bjöds in till ett av nämndens möten för att ge sin syn på hur forsk-
ning och utveckling påverkas av miljöbalkens regler på genteknikområdet: 
 Professor Torgny Näsholm, Sveriges lantbruksuniversitet. 
 Professor Bengt Mannervik, Uppsala universitet och Stockholms univer-

sitet. 
 
 

4 Studiebesök 
Den 29 augusti besökte nämnden Hushållningssällskapet i Kristianstad. Hushåll-
ningssällskapet ansvarar för ett antal fältförsök med genetiskt modifierade växter. 
Två forskare och en företagsrepresentant berättade om sina respektive försöksod-
lingar. Vid studiebesöket deltog ordförande och vice ordförande, 7 ledamöter, två 
tjänstemän samt nämndens konsult.  
 

5 Övrigt 
Ordföranden, vice ordföranden och kansliet har vid ett möte informerat företrädare 
för Justitiedepartementet om nämndens arbete. 
 
Kansliet har deltagit i de två möten som under året arrangerats inom GMO-myndig-
heternas nätverk. Ett av dessa möten arrangerades av nämndens kansli. 
 
Kanslichefen har deltagit i ett möte där GMO-myndigheterna diskuterade nya tekni-
kers rättsliga hemvist och ett nätverksmöte i Parma, Italien anordnat av den euro-
peiska livsmedelssäkerhetsmyndighetens GMO-panel. Vid mötet deltog experter 
från medlemsstaterna, representanter från EU-kommissionen, ledamöter i GMO-
panelen samt representanter från GMO-panelens sekretariat. 
 
Riksarkivet har utfärdat nya föreskrifter om verksamhetsbaserad arkivredovisning 
som träder i kraft för nya handlingar tillkomna från och med 1 januari 2013. Kansli-
sekreteraren har under hösten arbetat fram ett förslag till klassificeringsstruktur med 
processbeskrivningar som antogs av nämnden den 12 december 2012.  
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Gentekniknämnden

Årsredovisning 2012-12-31

RESULTATRÄKNING
(tkr) Not 2012 2011

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 4 266 4 165
Finansiella intäkter 2 8 9
Summa 4 275 4 174

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 3 -2 872 -2 803
Kostnader för lokaler -269 -257
Övriga driftkostnader -1 134 -1 113
Avskrivningar och nedskrivningar -1 -1
Summa -4 276 -4 175

Verksamhetsutfall -1 -1

Årets kapitalförändring 4 1 1
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Gentekniknämnden

Årsredovisning 2012-12-31

BALANSRÄKNING
(tkr) Not 2012-12-31 2011-12-31
TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 5 6 7
Summa 6 7

Fordringar

Fordringar hos andra myndigheter 21 16
Summa 21 16

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 6 86 85
Summa 86 85

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket 7 -179 -139
Summa -179 -139

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 641 673
Summa 641 673

SUMMA TILLGÅNGAR 574 642

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital

Statskapital 8 7 8
Kapitalförändring enligt resultaträkningen -1 -1
Summa 6 7

Avsättningar

Övriga avsättningar 9 52 48
Summa 52 48

Skulder m.m.

Skulder till andra myndigheter 144 202
Leverantörsskulder 83 62
Övriga skulder 37 52
Summa 265 316

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 10 251 272
Summa 251 272

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 574 642

5(16)



Gentekniknämnden 

Årsredovisning 2012-12-31

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 11 173 4 351 -44 4 480 -4 266 213

Summa 173 4 351 -44 4 480 -4 266 213

ANSLAGSREDOVISNING

Redovisning mot anslag
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Gentekniknämnden

Årsredovisning 2012-12-31

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 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 tillämpar Gentekniknämnden brytdagen den 4 januari. 
Brytdagen föregående år var den 5 januari. Efter brytdagen har fakturor överstigande 10 tkr
bokförts som periodavgränsningsposter. Motsvarande beloppsgräns föregående år var 10 tkr.

Kostnadsmässig anslagsavräkning
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr. o. m. år 2009 anslaget först vid uttaget 
enligt undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2011, 34 tkr, är år 2012 oförändrad.

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 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 2012-12-31

Ersättningar och andra förmåner
Styrelseledamöter och ersättare/ andra styrelseuppdrag

Ersättning
Ordinarie ledamöter

von Arnold Fredrik 31
Uppsala tingsrätt
Granskningsnämnden för försvaruppfinningar
Fredrik von Arnold Juristkonsult AB

Niemi Pyry 16
Svenska Unescorådet
Trenide AB

Karlsson Ulrika 14
Styrelsen för polisforskning vid Uppsala universitet
Kriminalvårdsnämnden
Riksdagens överklagandenämnd
Polisstyrelsen i Uppsala län

Nordqvist Kew 20
Jönsköpings läns polisstyrelse
Havs- och vattenmyndighetens insynsråd

Tysklind Lars 20
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Socialstyrelsens rättsliga råd, abortnämnden
Havs- och vattenmyndighetens insynsråd

Danielsson Staffan (2012-04-18 - ) 9
Försvarsmaktens insynsråd

Jonsson Anders W (2011-01-01 - 2012-04-18) 7
Randello AB

Fransson Josef 20
Inga andra uppdrag

Berg Marianne 16
Inga andra uppdrag

Oskarsson Irene 18
Jordbruksverkets insynsråd
Jönköpings läns styrelses insynsråd

Uddenberg Nils 18
Inga andra uppdrag

Bhalero Rishikesh P 9
Inga andra uppdrag

D'Hertefeldt Tina 18
Inga andra uppdrag

Eklöf Jenny 14
Inga andra uppdrag

Rydhmer Lotta 14
Inga andra uppdrag

Stymne Sten 16
Scandinavian Biotechnology Research (ScanBiRes) AB

8(16)



Gentekniknämnden

Årsredovisning 2012-12-31

Ersättningar och andra förmåner
Styrelseledamöter och ersättare/ andra styrelseuppdrag

Ersättning
Ordinarie ledamöter (forts)

Wedell Anna 0
Karolinska institutet University Press AB
PRIMA Barn- och ungdomspsykiatri AB

Ersättare

Nilsson Kristina 7
Örnsköldsvik Airpost AB

Hultberg Johan 5
Polisstyrelsen i Kronobergs län
Strålskyddsmyndighetens insynsråd

Ehn Tina 1
Inga andra uppdrag

Lundqvist-Brömster Maria 1
Patientskadenämnden
Smittskyddsinstitutets insynsråd

Qarlsson Annika 8
Inga andra uppdrag

Isovaara Lars 6
ProMesh AB

Holm Jens 0
Inga andra uppdrag

Skånberg Tuve 7
Inga andra uppdrag

Welin Stellan 5
Inga andra uppdrag

Mutvei Berrez Ann 2
Inga andra uppdrag

Qvarnström Anna 2
Inga andra uppdrag

Nordgren Anders 6
Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

Wallgren Per 3
Inga andra uppdrag

Jonsson Lisbeth 6
Inga andra uppdrag

Johansson Gunnar 16
Inga andra uppdrag

9(16)



Gentekniknämnden

Årsredovisning 2012-12-31

Ledande befattningshavare / styrelseuppdrag

Lön
Ordförande/Myndighetschef: Eilemar Birgitta 522
Inga andra uppdrag

Inga 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 2012-12-31

Noter
(tkr)

Resultaträkning

2012 2011

Not 1 Intäkter av anslag

Intäkter av anslag 4 266 4 165
Summa 4 266 4 165

Not 2 Finansiella intäkter

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 8 9
Summa 8 9

Not 3 Kostnader för personal

Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier 
och andra avgifter enligt lag och avtal) 1 811 1 825
Övriga kostnader för personal 1 061 978
Summa 2 872 2 803

Not 4 Årets kapitalförändring

Avskrivningar avseende anläggningstillgångar finansierade 
med anslag 1 1
Summa 1 1
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Gentekniknämnden

Årsredovisning 2012-12-31

Balansräkning
2012-12-31 2011-12-31

Not 5 Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Ingående anskaffningsvärde 136 136
Summa anskaffningsvärde 136 136

Ingående ackumulerade avskrivningar -129 -128
Årets avskrivningar -1 -1
Summa ackumulerade avskrivningar -130 -129

Utgående bokfört värde 6 7

Not 6 Förutbetalda kostnader 

Förutbetalda hyreskostnader 64 64
Övriga förutbetalda kostnader 22 21
Summa 86 85

Not 7 Avräkning med statsverket

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans -173 -50
Redovisat mot anslag 4 266 4 165
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -4 351 -4 288
Återbetalning av anslagsmedel 44 0

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -213 -173

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 

redovisats mot anslag

Ingående balans 34 34

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 

redovisats mot anslag 34 34

Summa Avräkning med statsverket -179 -139

Not 8 Statskapital

Ingående balans 8 12
Överföring från balanserad kapitalförändring
-föregående års avskrivningar avseende 
anläggningstillgångar finansierade med anslagsmedel mot 
statskapital -1 -4
Utgående balans 7 8

Not 9 Övriga avsättningar

Kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder

Ingående balans 48 44
Årets förändring 4 4
Utgående balans 52 48
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Gentekniknämnden

Årsredovisning 2012-12-31

Balansräkning
2012-12-31 2011-12-31

Not 10 Upplupna kostnader

Upplupna semesterlöner och löner inklusive sociala avgifter 139 135
Övriga upplupna kostnader 113 137
Summa 251 272

Anslagsredovisning

Not 11 Uo 4 1:9 ap.1

Gentekniknämnden

Enligt regleringsbrevet disponerar Gentekniknämnden en 
anslagskredit på 131 tkr.
Gentekniknämnden får disponera 129 tkr av det ingående 
överföringsbeloppet, d.v.s. 3% av föregående års tilldelning
4 288 tkr enligt regleringsbrevet.
Anslaget är räntebärande.
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Gentekniknämnden

Årsredovisning 2012-12-31

SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA

UPPGIFTER
(tkr) 2012 2011 2010 2009 2008

Låneram Riksgäldskontoret Ej tillämplig

Kontokrediter Riksgäldskontoret

Beviljad 435 428 399 404 392
Maximalt utnyttjad 0 0 0 0 0

Räntekonto Riksgäldskontoret

Ränteintäkter 8 9 2 4 13
Räntekostnader 0 0 0 0 0

Avgiftsintäkter

Avgiftsintäkter som disponeras

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 0 0 0 0 0
Övriga avgiftsintäkter 0 0 1 2 1

Anslagskredit

Beviljad 131 129 123 120 118
Utnyttjad 0 0 0 0 0

Anslag

Ramanslag

Anslagssparande 213 173 50 344 282
varav intecknat 0 0 0 0 0

Bemyndiganden Ej tillämplig

Personal

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

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 425 1 391 1 395 1 834 1 874

Kapitalförändring*
Årets -1 -1 -5 -5 15
Balanserad 0 0 0 0 -162

* Fr.o.m. år 2009 avräknas anslag kostnadsmässigt. Årets kapitalförändring  består enbart av avskrivningar
på anslagsfinansierade anläggningstillgångar, som omförts till statskapital året efter.
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Gentekniknämnden 
Årsredovisning 2012-12-31 

 
 
 
 
Årsredovisningen har fastställts den 13 februari 2013. 
 
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 Ulrika Karlsson 
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 2011-12-31 
 
 
 
 
 
 

 [forts från fg sida] 
Årsredovisningen har fastställts den 13 februari 2013. 
 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat 
samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 
 
 
 
 
________________________ ________________________ 
Tina D’Hertefeldt Jenny Eklöf 
Ledamot Ledamot 
 
 
 
 
________________________ ________________________ 
Lotta Rydhmer Sten Stymne 
Ledamot Ledamot 
 
 
 
________________________ 
Anna Wedell 
Ledamot 
 
 
 
________________________ 
Marie Nyman 
Kanslichef 
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