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§ Ärende Åtgärd 
 

1. Närvarokontroll 
 

Se separat deltagarförteckning. 

2. Val av justeringsperson 
 

Ledamoten Kristina Yngwe valdes att 
tillsammans med ordföranden justera 
protokollet. 
 

3. Godkännande av dagordningen 
 

Dagordningen godkändes. 
 

4. Föregående protokoll Protokoll för sammanträdet i juni och 
telefonsammanträdet den 3 augusti 
godkändes och lades till handlingarna.  
 

5. Birgitta Eilemar anmälde 
 
- Ett ärende som besvarats av ord-

föranden som rörde Jordbruks-
verkets förslag till beslut i en an-
sökan om tillstånd att få bedriva 
fältförsök av genetiskt modifierad 
fältkrassing, dnr 048/2016-4.1.1. 

 
- Enkätundersökning från Värde-

grundsdelegationen om myndig-
heters gemensamma värde-
grundsarbete.  

 
- Inkommen begäran om uppgifter 

från Aftonbladet som bl.a. rör 
myndigheters kostnader för ex-
tern och intern representation. 

 

 

6. Karin Stensjö – docent i mikrobiell 
kemi vid institutionen för kemi, Upp-
sala universitet höll en presentation 
om cyanobakterier för bränsle-
produktion. 
 

 

7. Marie Nyman föredrog förslag till ytt-
rande över Utbildningsdepartemen-
tets departementsskrivelse (ds 
2016:12) om etisk granskning av kli-
nisk läkemedelsprövning. 
 

Nämnden fattade beslut enligt dnr 
039/2016-4.1.1. 
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§ Ärende Åtgärd 
 

8. Marie Nyman föredrog förslag till ytt-
rande över Socialdepartementets de-
partementsskrivelse (ds 2016:11) om 
an-passningar av svensk rätt till EU-
förordningen om kliniska läkemedels-
prövningar. 
 

Nämnden fattade beslut enligt dnr 
043/2016-4.1.1. 
 

9. Marie Nyman föredrog förslag till ytt-
rande över remiss från Livsmedels-
verket som begärt synpunkter på en 
ansökan från företaget Monsanto om 
godkännande av en genmodifierad, 
insektsresistent och herbicidtolerant 
majs med beteckningen MON87427x 
MON89034x MIR162xNK603. Ansö-
kan omfattar användning som livs-
medel, foder, import och bearbetning. 
 

Nämnden fattade beslut enligt dnr 
055/2016-4.1.1. 
Ledamöterna Wiwi-Anne Johansson (V) 
och tjänstgörande ersättaren för leda-
mot Kew Nordqvist (MP) anmälde avvi-
kande mening. 
 
 
 
 

10. Marie informerade om vilka talare 
som inbjudits till höstens samman-
träden. 
 

 

  
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Birgit Postol 
 

 

 Justeras: 
 
 
 
Birgitta Eilemar 

Justeras: 
 
 
 
Kristina Yngwe 
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 Deltagare 

 
Ledamöter 
Birgitta Eilemar 
Marianne Pettersson  
Johan Hultberg  
Josef Fransson  
Kristina Yngwe 
Wiwi-Anne Johansson 
Lars Tysklind 
Annika Eclund 
Stellan Welin 
Lotta Rydhmer 
Jens Sundström  
Rishi Bhalerao 
Tina D’Hertefeldt  
Lars Ährlund-Richter  
 
Tjänstgörande ersättare 
Kew Nordqvist 
 

 
 
Ersättare 
Isak From 
Anders Forsberg 
Sven Ove Hansson 
Laura Parducci 
Gunnar Johansson 
 
Övriga 
Marie Nyman  
Jenny Carlsson  
Birgit Postol  
 

 


