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§ Ärende Åtgärd 
 

1. Närvarokontroll 
 

Se separat deltagarförteckning. 

2. Val av justeringsperson 
 

Rishi Bhalerao valdes att tillsammans 
med vice ordföranden (mötesord-
föranden) Stefan Johansson justera 
protokollet. 
 

3. Godkännande av dagordningen 
 

Mötesordföranden föredrar ärenden 
under § 5 i stället för Birgitta Eilemar. 
Mariette Andersson och Marie Nyman 
anmälde några informationspunkter. 
Dagordningen godkändes med dessa 
ändringar och tillägg. 
 

4. Föregående protokoll Protokollet godkändes och lades till 
handlingarna.  
 

5. Stefan Johansson anmälde: 
 
a) Två ordförandeärenden 

 Tilläggsremiss från Jordbruks-
verket som rör en ändring av 
dess föreskrifter, dnr 051/2017-
4.1.1. 

 Remiss från Läkemedelsverket 
som rör klinisk prövning av 
GMO, dnr 052/2017-4.1.1. 
 

b) Sekretessprövning av utlämnade 
allmänna handlingar och uppgifter 
 

c) Besvarad enkät från Riksrevi-
sionen 
 

 

6. Marie Nyman föredrog diskussions-
underlag inför beslut i ett ärende från 
Socialdepartementet som begär syn-
punkter på delbetänkandet ”För dig 
och för alla”, SOU 2017:40.  
 

Nämnden fattade beslut om yttrande 
enligt dnr 046/2017-4.1.1. 
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7. Marie Nyman föredrog förslag till ytt-
rande i ett ärende från Jordbruks- 
verket som begärt synpunkter på en 
ansökan från företaget Monsanto 
Europe S.A./N.V. om godkännande 
av en genetiskt modifierad majs med 
beteckningen MON 87419. Ansökan 
omfattar användning som livsmedel, 
foder, import och bearbetning. 
 

Nämnden fattade beslut enligt dnr 
054/2017-4.1.1. 
Ledamoten Emma Nohrén (MP) och 
tjänstgörande ersättaren Jens Holm (V) 
anmälda avvikande mening. 

8. Sven Ove Hansson föredrog förslag 
på uppdaterad vägledning för etiska 
bedömningar av genetiskt mo-
difierade organismer. Handlingen 
diskuterades vid sammanträdet.  
 

Ledamöterna framförde vissa syn-
punkter på förslaget. Diskussionen ska 
fortsätta vid ett senare sammanträde, 
på grundval av ett reviderat förslag. 

9. Information från kansliet 
 
Marie Nyman  
 
- påminde om konferensen med 

Riksidrottsförbundet den 27 sep-
tember, om gendoping och hur 
gener påverkas av träning 
 

- informerade om att USA mark-
nadsgodkänt en immunterapi för 
behandling av cancer samt att 
USA:s livsmedels- och läke-
medelsmyndighet varnar läkare 
att det är otillåtet att utföra och 
marknadsföra mitokondriedona-
tion. 

 
Stefan Johansson informerade om att 
Miljö- och energidepartementet före-
slår Marie Nyman som svensk kandi-
dat till en teknisk expertgrupp inom 
Konventionen om biologisk mångfald 
och Nagoyaprotokollet. Gruppen ska 
diskutera möjligheten att reglera 
användningen av digitala genetiska 
sekvensresurser. Möten hålls i 
Kanada i februari 2018. 
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10. Övrigt 
Mariette Andersson informerade om 
att Sveriges Utsädesförening (SUF) 
inom kort bjuder in till ett seminarium 
på Ultuna för diskussion om planerna 
på ett kompetenscentrum för växtför-
ädling. Datum och tid: 22 november 
2017 kl. 14.00-16.30. Konferensen är 
ett led i regeringens livsmedelsstra-
tegi. 
 

 

 Vid protokollet: 
 
 
 
Birgit Postol 
 

 

 Justeras: 
 
 
 
Stefan Johansson 

Justeras: 
 
 
 
Rishi Bhalerao 
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 Deltagare 

 
Ledamöter 
Stefan Johansson 
Pettersson Marianne 
Hultberg Johan 
Nohrén Emma 
Yngwe Kristina 
Tysklind Lars 
Welin Stellan 
Rydhmer Lotta 
Bhalerao Rishi 
Björkman Maria 
Ährlund-Richter Lars 
 
 
Tjänstgörande ersättare 
Nordqvist Kew (§9-10) 
Holm Jens 
Skånberg Tuve 
Andersson Mariette 
Parducci Laura 
 

 
 
Ersättare 
Nordqvist Kew (§§ 1-8) 
Bäckström Daniel (§§ 5a andra 
punkten – §10) 
Hansson Sven Ove 
Munthe Christian 
Johanson Gunnar 
 
Övriga 
Nyman Marie 
Postol Birgit  
Carlsson Jenny 
 

 
 


