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Sammanträde 
 

§ Ärende Åtgärd 
 

1. Närvarokontroll 
 

Se separat deltagarförteckning. 

2. Val av justeringsperson 
 

Stefan Johansson valdes att till-
sammans med Birgitta Eilemar 
justera protokollet. 
 

3. Godkännande av dagordningen 
 

Dagordningen godkändes. Under 
sammanträdets gång ändrades 
ordningen på dagordningens 
paragrafer. 
 

4. Föregående protokoll. 
 

Protokollet godkändes och lades till 
handlingarna.  
 

5. Birgitta Eilemar anmälde 
 
a) regeringens beslut att utse Marie 

Nyman som övrig ledamot i arbets-
givarkollegiet, 
 
tillsättning av tjänst vid Genteknik-
nämnden och att den nya 
medarbetaren har bjudits in till nästa 
sammanträde, och 
 
regeringens beslut om ändrad tid-
punkt för inlämning av myndigheters 
prognos till den 23 november (om 
budgetpropositionen för 2019 föran-
leder större budgetmässiga 
konsekvenser, kan nämnden kallas 
samman med kort varsel för nytt be-
slut), samt 
 

b) besvarade enkäter. 
 

 

6. Birgitta Eilemar föreslog kanslichef 
Marie Nyman till dataskyddsombud.  
 

Nämnden fattade beslut enligt för-
slaget. 
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§ Ärende Åtgärd 
 

7. Birgit Postol föredrog sammanträdes-
datum för våren 2019. 
 

Nämnden beslutade att hålla 
sammanträden den 23 januari, 13 
februari, 27 mars, 8 maj och den 19 
juni med tillägget att sammanträde 
bör hållas på telefon i de fall det 
bara finns ett fåtal ärenden att 
besluta om. 
 

8. Birgit Postol föredrog ekonomisk pro-
gnos per 23 november 2018. 
 

Nämnden fattade beslut enligt dnr 
095/2018-1.6.2. 
 
Nämnden gav ordföranden i uppdrag 
att kontakta Justitiedepartementet 
för att diskutera det uppkomna eko-
nomiska läget samt återrapportera 
resultatet till nämnden. 
 

9. Föredrag om växtförädlingens historia  
 
• Anna Tunlid, tidigare ledamot i 

nämnden och docent i idé- och lär-
domshistoria 
 

• Roland von Bothmer, professor 
emeritus i kulturväxternas genetik 
och förädling 

 

 

10. Marie Nyman föredrog ett ärende 
från Socialdepartementet som begärt 
synpunkter på ett utkast till lagråds-
remiss om vissa ändringar i PKU-bio-
banken.  
 

Nämnden fattade beslut enligt dnr 
106/2018-4.1.1. 
 

11. Marie Nyman föredrog ett ärende 
från Läkemedelsverket som begärt 
synpunkter på en ansökan från före-
taget uniQure Biopharma B.V, Neder-
länderna. Ärendet rör ett god-
kännande av en klinisk fas III-studie 
med ett genetiskt modifierat adeno-
associerat virus, med produktnamnet 
AMT-061, för behandling av patienter 
med medelsvår till svår hemofili B 
(blödarsjuka). 
 

Nämnden fattade beslut enligt dnr 
105/2018-4.1.1. 
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§ Ärende Åtgärd 
 

12. Marie Nyman föredrog ett ärende 
från Jordbruksverket som begärt 
synpunkter på en ansökan från 
företaget Pioneer om godkännande 
av en genetiskt modifierad majs 
med beteckningen DP4114 x 
MON810 x MIR604 x NK603. Maj-
sen är insektsresistent och her-
bicidtolerant. Ansökan omfattar 
import och bearbetning samt an-
vändning som livsmedel och foder. 
 

Nämnden fattade beslut enligt dnr 
093/2018-4.1.1. 
 
Ledamoten Jens Holm (V) och 
tjänstgörande ersättaren Emma 
Nohrén (MP) anmälde avvikande 
mening. 
 
 

13. Information från kansliet 
 
Marie Nyman informerade om kon-
sekvenser som uppstått efter EU-
domstolens tolkning av lagstift-
ningen om genteknik. 
 
Birgit Postol påminde om nästa 
sammanträde som inleds med tradi-
tionsenlig jullunch, kl. 11.30 i någon 
av riksdagens restauranger. 
 
 

 

 Vid protokollet: 
 
 
 
Birgit Postol 
 

 

 Justeras: 
 
 
 
Birgitta Eilemar 

Justeras: 
 
 
 
Stefan Johansson 
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 Deltagare 
 
Ledamöter 
Birgitta Eilemar 
Stefan Johansson 
Marianne Pettersson (§§ 1-9) 
Johan Hultberg 
Josef Fransson 
Jens Holm 
Bengt Eliasson (§§ 1-9) 
Stellan Welin 
Lotta Rydhmer 
Jens Sundström 
Rishi Bhalerao 
Maria Björkman 
Lars Ährlund-Richter 
 
 
Tjänstgörande ersättare 
Emma Nohrén 
Daniel Bäckström 
Laura Parducci 
 

 
 
Ersättare 
Isak From (§§ 1-9) 
 
Övriga 
Marie Nyman 
Birgit Postol 
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