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§ Ärende Åtgärd 
 

1. Närvarokontroll 
 

Se separat deltagarförteckning. 

2. Val av justeringsperson 
 

Ledamoten Wiwi-Anne Johansson 
valdes att tillsammans med ordföranden 
justera protokollet. 
 

3. Godkännande av dagordningen 
 

§ 16 ändrades. 
Sent inkommen remiss från 
Läkemedelsverket ersätter den 
planerade föredragningen som är 
uppskjuten till den 22 mars. 
 

4. Föregående protokoll Protokollet godkändes och lades till 
handlingarna.  
 

5. Birgitta Eilemar anmälde följande 
ärenden: 
 
a) Sekretessprövning av utlämnad 

allmän uppgift. 
 

b) Tillägg till regeringsuppdrag från 
Arbetsmarknadsdepartementet 
om att ta emot personer med 
funktionsnedsättning. 

 
c) Beslut om att bidra med 10.000 kr 

samt medverkan vid  
programutformningen av en 
konferens om gendopning 2017. 
Ärendet återrapporteras till 
nämnden.  
 

d) Inbjudan från Livsmedelsverket 
om samråd i ett ärende om att 
utreda märkning av GMO/GMO-
fria livsmedel med animaliskt 
ursprung. 

 

 

6. Delegation till Birgitta Eilemar: 
Stefan Johansson informerade om 
Riksrevisionens krav på skriftligt 
uttalande från myndighetens ledning 
om förhållanden i verksamheten. 
Uttalandet ska avges i anslutning till 
årsredovisningen.  
 

Vice ordförande Stefan Johansson 
övertog ordförandeskapet för detta 
ärende..  
 
Nämnden beslutade att delegera 
uppgiften till Birgitta Eilemar. 
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§ Ärende Åtgärd 
 

7. Årsredovisning 2016 
 
- Marie Nyman föredrog 

verksamhetsberättelsen 
 
- Birgit Postol föredrog de finan-

siella delarna. 
 

Nämnden beslutade att godkänna års-
redovisningens alla delar enligt dnr 
013/2017-1.6.3. 
 

8. Birgit Postol föredrog förslag till 
kostnadsprognos för 2017-2021. 
 

Nämnden fattade beslut enligt förslaget, 
dnr 011/2017-1.6.2. 
 

9. Birgit Postol föredrog förslag till 
budgetunderlag för 2018-2020. 
 

Nämnden fattade beslut enligt förslaget, 
dnr 012/2017-1.6.1 med kompletterande 
lydelse av informationsverksamheten. 
 

10. Marie Nyman föredrog förslag till 
rapport över Genteknikens utveckling 
2016. 
 

Nämnden beslutade att godkänna 
rapporten enligt dnr 001/2017-3.1.1 
med vissa justeringar. 
 

11. Marie Nyman föredrog förslag till 
rapport över miljöbalkens påverkan 
på forskning och utveckling. 

Nämnden beslutade att godkänna 
rapporten enligt dnr 008/2017-3.1.2, 
med redaktionella justeringar av texten. 
 

12. Marie Nyman föredrog ett ärende från 
Kemikalieinspektionen som begär 
synpunkter på förslag till nya 
grundföreskrifter som ska ersätta 
myndighetens föreskrifter (KIFS 
2008:2) om kemiska produkter och 
biotekniska organismer. 

 

Nämnden fattade beslut enligt dnr 
073/2016-4.1.1. 
 

13. Marie Nyman föredrog ett ärende från 
Miljö- och energidepartementet som 
begär synpunkter på en rapport om 
Sveriges genomförande av 
Århuskonventionen. 
 

Nämnden fattade beslut enligt dnr 
074/2016-4.1.1. 
 

14. Marie Nyman föredrog ett ärende från 
Jordbruksverket som begär syn-
punkter på en ansökan om fältförsök 
med en genetiskt modifierad potatis. 
 

Nämnden fattade beslut enligt dnr 
009/2017-4.1.1. 
Ersättaren Sven Ove Hansson anmälde 
sig jävig och deltog inte i diskussionen 
om beslut. 
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§ Ärende Åtgärd 
 

15. Marie Nyman föredrog ett ärende från 
Jordbruksverket som begär syn-
punkter på en ansökan om fältförsök 
med en genetiskt modifierad 
oljedådra. 
 

Nämnden fattade beslut enligt dnr 
010/2017-4.1.1. 
Ledamöterna Emma Nohrén (MP), 
Wiwi-Anne Johansson (V) och Tina 
D’Hertefeldt anmälde särskilt yttrande. 

 
16. Marie Nyman föredrog ett ärende från 

Läkemedelsverket som begär syn-
punkter på en ansökan om att få 
genomföra klinisk prövning med 
genetiskt modifierade T-celler. 
 

Nämnden fattade beslut enligt dnr 
018/2017-4.1.1. 
 

17. Birgitta Eilemar informerade om att 
ledamoten Anna Tunlid begärt 
entledigande från sitt uppdrag som 
ledamot i nämnden samt tackade för 
hennes insatser i nämnden. 
 

 

 Vid protokollet: 
 
 
 
Birgit Postol 
 

 

 Justeras: 
 
 
 
Birgitta Eilemar 

Justeras: 
 
 
 
Wiwi-Anne Johansson 
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 Deltagare 

 
Ledamöter 
Eilemar Birgitta  
Johansson Stefan 
Pettersson Marianne 
Fransson Josef 
Nohrén Emma 
Yngwe Kristina 
Johansson Wiwi-Anne 
Tysklind Lars 
Eclund Annika 
Welin Stellan 
Rydhmer Lotta 
Sundström Jens 
Bhalerao Rishi 
D’Hertefeldt Tina 
Tunlid Anna 
Ährlund-Richter Lars 
 
 
Tjänstgörande ersättare 
Malmberg Betty  
 

 
 
Ersättare 
From Isak (§§ 1-9) 
Forsberg Anders  
Hansson Sven Ove (§§ 1-13, 15-17) 
Parducci Laura 
Johansson Gunnar 
 
 
Övriga 
Nyman Marie 
Postol Birgit 
Carlsson Jenny 
 

 
 


