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§ Ärende Åtgärd 
 

1. Närvarokontroll 
 

Se separat deltagarförteckning. 

2. Val av justeringsperson 
 

Ledamoten Lotta Rydhmer valdes att 
tillsammans med ordföranden justera 
protokollet. 
 

3. Godkännande av dagordningen 
 

Paragrafen 9 i dagordningen flyttades 
till slutet av sammanträdet och paragra-
ferna numrerades om. Därefter godkän-
des dagordningen. 
 

4. Föregående protokoll Protokollet godkändes och lades till 
handlingarna.  
 

5. Birgitta Eilemar anmälde 
 
Besvarade frågor och enkäter: 
- Aftonbladet begärde ut handlingar 

från vunna upphandlingar avse-
ende ett specifikt städföretag. 
Begäran besvarades med inform-
ation om att inga handlingar fanns 
att lämna ut eftersom nämnden 
inte upphandlar eller avropar så-
dana tjänster. 

 
- Enkätundersökning från Riksgäl-

den om myndigheternas betal-
ningsverksamhet 2016.  

 
- Enkätundersökning från Finans-

departementet som rör en över-
syn av arvoden i statliga styrelser, 
nämnder och råd. 

 
Inkommen enkät från SVT som rör 
myndigheters medverkan i Almedals-
veckan. 
 

 

6. Rikard Holmdahl, professor vid Karo-
linska Institutet och ledamot i nämn-
den höll en presentation om djurex-
perimentell forskning - medicinska 
tillämpningar och etiska begräns-
ningar. 
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§ Ärende Åtgärd 
 

7. Birgit Postol föredrog förslag på eko-
nomisk prognos per 1 augusti 2016. 
 

Nämnden fattade beslut i enligt försla-
get, dnr 011/2016-1.6.2. 
 

8. Marie Nyman föredrog en remiss från 
Jordbruksverket som begärt syn-
punkter på förslag till redovisning av 
ett regeringsuppdrag om riskbedöm-
ning av genetiskt modifierade organ-
ismer.  
 

Nämnden fattade beslut enligt dnr 
041/2016-4.1.1. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
 

9. Birgitta Eilemar informerade om en 
inbjudan från Trygghetsstiftelsen 
ställd till myndighetens ledning och 
fackliga företrädare. Stiftelsen arran-
gerar ett seminarium på temat ”Om-
ställningsdagen 2016” den 15 no-
vember 2016. 
 

 
 

10. Emma Nohrén informerade om att 
MistraBiotech håller ett seminarium 
om GMO under Almedalsveckan. 
 

 

11. Marie Nyman samlade in synpunkter 
från ledamöter och ersättare avse-
ende en remiss från Miljö- och ener-
gidepartementet över slutbetänkan-
det (SOU 2016:22) om att begränsa 
eller förbjuda odling av genetiskt mo-
difierade organismer, vårt dnr 
037/2016-4.1.1. Ärendet slutbehand-
las på sammanträdet i augusti. 
 

Som särskild utredare i utredningen 
anmälde Birgitta Eilemar jäv men gav 
en kort sammanfattning av ärendet och 
avvek därefter från sammanträdet.  

  
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Birgit Postol 
 

 

 Justeras: 
 
 
 
Birgitta Eilemar 

Justeras: 
 
 
 
Lotta Rydhmer 
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 Deltagare 

 
Ledamöter 
Birgitta Eilemar (§§ 1-10) 
Marianne Pettersson  
Johan Hultberg  
Josef Fransson  
Emma Nohrén (§ 1-10) 
Kristina Yngwe (§ 11) 
Lars Tysklind (§§ 1-5) 
Annika Eclund 
Stellan Welin (§§ 6-11) 
Lotta Rydhmer 
Jens Sundström  
Anna Tunlid 
Lars Ährlund-Richter  
 
Tjänstgörande ersättare 
Jens Holm 
Åsa Strand 
Laura Parducci 
Kew Nordqvist (§ 11) 
 

 
 
Ersättare 
Anders Forsberg 
Rikard Holmdahl 
Mariette Andersson 
Kew Nordqvist (§§ 1-10) 
 
 
Övriga 
Marie Nyman  
Jenny Carlsson  
Birgit Postol  
 

 


