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Verksamhetsredogörelse för budgetåret 2018
1. Inledning
Nämnden har till uppgift att genom rådgivande verksamhet främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa och
miljön skyddas. I det sammanhanget ska hänsyn tas till vikten av att ett gott forskningspolitiskt klimat upprätthålls.
Nämnden ska yttra sig vid ansökningar om tillstånd enligt miljöbalken, ge råd till
berörda myndigheter i frågor om genteknik samt sprida kunskap om den gentekniska utvecklingen.
Nämnden ska i samband med årsredovisningen till regeringen lämna en översiktlig
redovisning av utvecklingen av gentekniken under det senaste räkenskapsåret
med uppgift om hur forskning och utveckling har påverkats av miljöbalkens regler
på området och de föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa regler.
Denna redovisning skickas separat till regeringen.
Nämnden har under 2018 hållit nio sammanträden.
Under året har en ny medarbetare anställts. Den nya medarbetaren börjar sin anställning den 1 februari 2019.
2. Remissyttranden
Socialdepartementet
 Framtidens biobanker (SOU 2018:4).
 Utkast till lagrådsremiss om vissa ändringar i PKU-banken.
Utbildningsdepartementet
 Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård
(SOU 2017:104)
Justitiedepartementet


En förändrad organisation för Gentekniknämnden.

Läkemedelsverket






Ansökan om klinisk prövning för behandling av hemofili B.
Ansökan om klinisk prövning för behandling av synovialt sarkom.
Ansökan om klinisk prövning av ett cytomegalovirusvaccin i samband med
njurtransplantation.
Ansökan om klinisk prövning för behandling av lymfödem i samband med
bröstcancer.
Ansökan om klinisk prövning för behandling av storcelligt B-cellslymfom.
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Ansökan om klinisk prövning för behandling av aggressiv non-Hodgkins
lymfom.
Ansökan om klinisk prövning för behandling av spinal muskelatrofi.
Ansökan om kliniska prövning för behandling av ögonsjukdomen retinitis
pigmentosa.
Ansökan om klinisk prövning för behandling av lymfoblastisk leukemi.

Jordbruksverket











Ansökan om ändring av villkor i beslut om fältförsök med genetiskt modifierad hybridasp.
Ansökan om förlängt tillstånd för fältförsök med genetiskt modifierad
hybridasp.
Ansökan om att få bedriva fältförsök med genetiskt modifierad potatis.
Ansökan om marknadsgodkännande av den genetiskt modifierade majsen
DP4114xMON810xMIR604xNK603 för import och bearbetning och användning som livsmedel och foder.
Ansökan om marknadsgodkännande av den genetiskt modifierade majsen
MON 87427 x MON 89034 x 1507 x MON 87411 x 59122 x DAS-40278-9
för import och bearbetning och användning som livsmedel och foder.
Ansökan om marknadsgodkännande av den genetiskt modifierade majsen
MON 87427 x MON 89034 x MIR162 x MON 87411 för import och bearbetning och användning som livsmedel och foder.
Ansökan om marknadsgodkännande av den genetiskt modifierade majsen
MON 87427 x MON 87460 x MON 89034 x 1507 x MON 87411 x 59122 för
import och bearbetning och användning som livsmedel och foder.
Ansökan om marknadsgodkännande av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87751 x MON 87701 x MON 87708 x MON 89788 för import
och bearbetning och användning som livsmedel och foder.
Ansökan om marknadsgodkännande av den genetiskt modifierade sojabönan DP305423 x MON87708 x MON89788 för import och bearbetning
och användning som livsmedel och foder.
Ansökan om förnyat godkännande av den genetiskt modifierade nejlikan
Moonaqua, FLO-40689-6.

Livsmedelsverket




Kommissionens förslag till ändringar i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002.
Ansökan om marknadsgodkännande av den genetiskt modifierade majsen
Bt11 x MIR162 x MON89034 x 5307 x GA21 för import och bearbetning
och användning som livsmedel och foder.
Ansökan om marknadsgodkännande av den genetiskt modifierade majsen
MON89034 x 1507 x MIR162 x NK603 x DAS-40278-9 för import och bearbetning och användning som livsmedel och foder.

3. Presentationer vid nämndens sammanträden
För att få information om aktuell forskning och utveckling, samt EU-domstolens
tolkning av lagstiftningen har nämnden under året bjudit in följande personer.
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Minna Hellman, hållbarhetsstrateg vid Konsumentföreningen Stockholm.
Charlotta Zetterberg, professor i miljörätt vid Uppsala universitet.
Karin Edvardsson Björnberg, universitetslektor i filosofi vid Kungliga tekniska högskolan.
Mia Henrysson, hållbarhetsspecialist vid Lyckeby Starch AB.
Eric Bongcam-Rudloff, professor i bioinformatik vid Sveriges lantbruksuniversitet.
Carina Knorpp, ämnesråd vid Näringsdepartementet.
Anna Tunlid, docent i idé- och lärdomshistoria och koordinator vid Forum
för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet.
Roland von Bothmer, professor emeritus i kulturväxternas genetik och förädling, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp.

Nämndledamöter som hållit föredrag



Jens Sundström, samverkanslektor och docent i växtfysiologi vid Sveriges
lantbruksuniversitet. Ordinarie ledamot fram till 2018-12-31.
Mariette Andersson, forskare och biträdande prefekt vid Sveriges lantbruksuniversitet. Ersättare för ledamot fram till 2018-12-31.

4. Informationsverksamheten
Kansliets medverkan på kurser, i media etc.
 medverkat vid Nobelmuseets lärarkonferens om genteknik med särskilt
fokus på gensaxen CRISPR/Cas9.
 medverkat på kurser vid Kungliga tekniska högskolan, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, samt Sjölins gymnasium.
 medverkat vid Kungliga skogs-och lantbruksakademins seminarium, Regelverket kring växtförädling.
 hållit föredrag om genetiskt modifierade organismer och lagstiftning vid
Kemikalieinspektionen.
 skrivit en artikel i Fascinerande forskning, en publikation utgiven av Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik.
 medverkat vid Bioresursdagarna för lärare arrangerat av Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik.
 intervjuats av Vetenskapsradion om EU-domstolens tolkning av lagstiftningen.
 intervjuats av Radio Västernorrland om kloning av djur.
 intervjuats om lagstiftning och beslutsprocessen inom EU för forskningsprogrammet Mistra biotechs podradio.
 medverkat i Vetenskapsrådets webbtidning Curies externa redaktionsråd.
 hållit en presentation om digital sekvensinformation vid GMO-myndigheternas möte.
Frågor om genteknik och nämndens tweets
Via e-post och telefon har kansliet besvarat frågor om genteknik från främst journalister och allmänheten. Kansliet har via nämndens twitterkonto skickat 43
tweets, i första hand i form av forskningsnyheter och EU-domstolens tolkning av
lagstiftningen. Nämnden har 65 följare varav tretton är journalister från Sverige,
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Norge och Finland, fyra bloggare/youtubers, tre politiker och arton
forskare/doktorander.
Genteknikens utveckling
Varje år sammanställer nämnden rapporten Genteknikens utveckling. Den består
av populärvetenskapliga sammanfattningar av artiklar publicerade i internationella,
vetenskapliga tidskrifter, information som rör EU:s regelverk och andra nyheter
som rör genteknik. Den behandlar allt ifrån genetiskt modifierade växter, djur och
mikroorganismer till genterapi och genetiska analyser.
Genteknikens utveckling distribueras via mejl till bland annat andra myndigheter i
Sverige, myndigheter i de nordiska länderna, journalister, universitet och
högskolor, livsmedelsföretag, partikanslier och Nationellt bioresurscentrum för
biologi och bioteknik som skickar den vidare till sitt kontaktnät av lärare inom
naturvetenskap.
Nämndens webbplatser
På webbplatsen genteknik.se publiceras kontinuerligt nyheter i form av populärvetenskapliga referat baserade på vetenskapliga artiklar och nyheter som rör lagstiftningen på området. Här publiceras också den årliga rapporten Genteknikens
utveckling och nämndens yttranden.
Terminologicentrum skickade under året en förfrågan som gällde ordlistan på
webbplatsen. De hade gjort bedömningen att den utgjorde ett intressant material
och undrade om de kunde använda den för att utöka och förbättra innehållet i
Rikstermbanken.
Webbplatsen genteknik.nu kompletterar genteknik.se. Den innehåller grundläggande information om till exempel genetiskt modifierade växter och djur, genterapi, stamceller och lagstiftning. Under 2018 har befintliga texter uppdaterats och
nya texter skrivits och publicerats.
Medverkan i expertgrupp
Vid Konventionen om biologiskt mångfalds partskonferens i december 2016 beslutades att en Ad Hoc Technical Expert Group on Digital Sequence Information
on Genetic Resources skulle tillsättas. Gruppens uppgift var bland annat att identifiera olika typer av digital sekvensinformation som är relevanta för konventionen
och Nagoyaprotokollet och analysera eventuella konsekvenser av användningen
av digital sekvensinformation för konventionens mål och protokollets syfte.
Under 2017 nominerades nämndens kanslichef att ingå i expertgruppen och i september samma år beslutade verkställande sekreterare vid konventionen i samråd
med Bureau of the Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological
Advice (SBSTTA) att utse kanslichefen.
Ett möte hölls den 13-16 februari 2018 i Montreal. Den rapport expertgruppen
ställde samman utgjorde underlag för SBSTTA som i sin tur lämnade
rekommendationer till konventionen om biologisk mångfalds partsmöte, COP14. I
expertgruppen ingick sammanlagt tjugofem personer, fjorton från länder som är
parter till konventionen, en från USA och tio som representerade olika organisationer.
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5. Moderna beredskapsjobb och praktik i staten
Enligt nämndens regleringsbrev 2018 ska myndigheterna bidra till regeringens
satsning på moderna beredskapsjobb i staten. Myndigheterna ska eftersträva att
anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att
utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.
Regeringen har vidare gett de statliga myndigheterna i uppdrag att under perioden
2016 till 2020 tillhandahålla praktikplatser för nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
Nämnden ser svårigheter med att uppfylla dessa uppdrag. Gentekniknämnden är
en liten myndighet där kärnverksamhet består i att besvara remisser och informera
regering och allmänhet om utvecklingen inom genteknikområdet. Detta kräver utbildning inom området.
För kansliets personal hyr nämnden lokaler av Akademiska hus och har ett serviceavtal med Karolinska Institutet Science Park i Solna. Vid kansliet finns inte tillräckligt med enkla arbetsuppgifter för att kunna anställa en person utan särskild
kompetens. En person utbildad inom molekylärgenetik skulle möjligtvis kunna erbjudas en praktikplats.
6. Övrigt
Nämnden har tagit fram och beslutat om en ny vägledning för etisk bedömning av
genetiskt modifierade organismer.
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RESULTATRÄKNING
(tkr)

Not

2018

2017

1

4 619
25
4 645

5 642
11
5 653

2

-3 376
-200
-1 066
-4
-67
-4 712

-4 233
-196
-1 220
-3
-65
-5 718

-67

-65

-67

-65

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Intäkter av bidrag
Summa

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Summa

3
4

Verksamhetsutfall
Årets kapitalförändring

5
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BALANSRÄKNING
(tkr)

Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling
Summa

6

146
146

207
207

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Summa

7

20
20

26
26

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Summa

8

26
26

17
17

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Summa

9

40
40

65
65

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket
Summa

10

-684
-684

243
243

1 254
1 254

631
631

802

1 190

233
-67
166

298
-65
233

13

87
87

82
82

14

153
12
28
193

197
49
136
382

356
356

493
493

802

1 190

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Summa

SUMMA TILLGÅNGAR
KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
Statskapital
Kapitalförändring enligt resultaträkningen
Summa
Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa
Skulder m.m.
Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa
Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Summa

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

11
12
5

15

16
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ANSLAGSREDOVISNING
Redovisning mot anslag
Anslag

Ing. överföringsbelopp

(tkr)

Årets till- Totalt
Utgifter
delning disponienl. regl.
belt
brev
belopp

Utgående
överföringsbelopp

Not
Uo 4 1:9 Ramanslag
ap.1 Gentekniknämnden
Summa

17

-244

5 547

5 303

-4 619

684

-244

5 547

5 303

-4 619

684
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd
av detta kan summeringsdifferenser förekomma.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper
Myndighetens bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om myndigheters
bokföring samt Ekonomistyrningsverket (ESV):s föreskrifter och allmänna råd till denna förordning.
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna förordning.
I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordning om myndigheters bokföring) tillämpar
myndigheten brytdagen den 4 januari. Brytdagen föregående år var den 5 januari. Efter brytdagen
har fakturor överstigande 10 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.

Upplysningar om avvikelser
Avvikelser från ekonomiadministrativa regler
I enlighet med föreskrifterna i regleringsbrevet undantas Gentekniknämnden från kraven att lämna
resultatredovisning enligt 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.
I årsredovisningen ska nämnden dock översiktligt ange hur verksamheten bedrivits.
Gentekniknämnden ska inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188).
Sådana investeringar ska i stället finansieras från anslaget.

Värderingsprinciper
Anläggningstillgångar
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade licenser och
rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst ett halvt
prisbasbelopp och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år.
Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod.
Avskrivning under anskaffningsåret sker från den månad tillgången tas i bruk.
Tillämpade avskrivningstider
3 år

Licenser, rättigheter
Maskiner och tekniska anläggningar
Datorer och kringutrustning (bärbara datorer kostnadsförs direkt)

5 år

Övriga kontorsmaskiner
Egenutvecklade dataprogram

10 år

Inredningsinventarier

Omsättningstillgångar
Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta.
Skulder
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.
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Ersättningar och andra förmåner
Ledamöter och ersättare / andra styrelseuppdrag

Ersättning tkr

Ordinarie ledamöter
Marianne Pettersson 2015-01-01--2018-12-31
Livsmedelsverkets insynsråd, ledamot

18

Johan Hultberg 2015-01-01--2018-12-31
Inga andra uppdrdag

14

Josef Fransson 2015-01-01--2018-12-31
Riksbanksfullmäktige, ersättare

14

Maria Gardfjell 2018-11-01-2018-12-31
Uppsala Vatten och Avfall AB, styrelseordförande
Destination Uppsala AB, ledamot

0

Emma Nohrén 2015-01-01--2018-11-01
Havs- och vattenmyndighetens insynsråd, ledamot
Miljömålsberedningen, ordförande

18

Kristina Yngwe 2015-01-01--2018-12-31
Kärrstorps Lantbruks AB, ordförande

16

Jens Holm 2017-12-13--2018-12-31
Inga andra uppdrag

11

Bengt Eliasson 2018-11-01--2018-12-31
Presstödsnämnden, ledamot
Myndigheten för delaktighets insynsråd, ledamot
Riksrevisionens parlamentariska råd, ledamot
Lars Tysklind 2015-01-01--2018-11-01
Havs- och vattenmyndighetens insynsråd, ledamot
Socialstyrelsens rättsliga råd, ledamot
Magnus Oscarsson 2018-11-01--2018-12-31
Ödeshögsbostäder AB, ledamot

6

14

0

Lars-Axel Nordell 2017-10-05--2018-11-01
Länsstyrelsens insynsråd, Örebro län, ledamot
Kirkur AB, styrelseledamot

14

Stellan Welin 2015-01-01--2018-12-31
Inga andra uppdrag

16

Lotta Rydhmer 2015-01-01--2018-12-31
Rydhmer Konsult AB, styrelsesuppleant

14

Jens Sundström 2015-01-01--2018-12-31
Inga andra uppdrag

18

Rishikesh P. Bhalerao 2015-01-01--2018-12-31
Inga andra uppdrag

11

Tina D'Hertefeldt 2015-01-01--2018-12-31
Inga andra uppdrag

16
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Ledamöter och ersättare / andra styrelseuppdrag
Maria Björkman 2017-03-30--2018-12-31
Inga andra uppdrag
Lars Ährlund-Richter 2015-01-01--2018-12-31
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm, ledamot
Personlig ersättare för ledamot
Isak From 2015-01-01--2018-12-31
Inga andra uppdrag
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Ersättning tkr
14
18

6

Betty Malmberg 2015-01-01--2018-12-31
Svenska Unescorådet, ledamot
Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) insynsråd, ledamot

7

Paula Bieler 2017-12-13--2018-12-31
Inga andra uppdrag

5

Birger Lahti 2018-01-25--2018-12-31
Inga andra uppdrag

10

Emma Nohrén 2018-11-01--2018-12-31
Se under ordinarie ledamot

0

Kew Nordqvist 2015-01-01--2018-11-01
Inga andra uppdrag

9

Daniel Bäckström 2015-01-01--2018-12-31
Rekryteringsmyndighetens insynsråd, ledamot

8

Bengt Eliasson 2015-01-01--2018-11-01
Se under ordinarie ledamot

0

Tuve Skånberg 2015-01-01--2018-12-31
Inga andra uppdrag

0

Sven Ove Hansson 2015-01-01--2018-12-31
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm, ledamot

6

Rikard Holmdahl 2015-01-01--2018-12-31
Vacara AB, styrelseledamot
Vacara Diagnostics AB, styrelseledamot
Pronoxis AB, styrelseledamot
Redoxis AB, styrelseledamot

0

Mariette Andersson 2015-01-01--2018-12-31
Inga andra uppdrag

5

Åsa Strand 2015-01-01--2018-12-31
Inga andra uppdrag

2
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Ledamöter och ersättare / andra styrelseuppdrag
Laura Parducci 2015-01-01--2018-12-31
Inga andra uppdrag
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Ersättning tkr
7

Christian Munthe 2015-01-01--2018-12-31
Styrelsen för Göteborgs universitet, gruppersättare

2

Gunnar Johanson 2015-01-01--2018-12-31
Inga andra uppdrag

4

Ledande befattningshavare / övriga styrelseuppdrag
Ordförande Birgitta Eilemar 2009-09-01Inga andra uppdrag

Ersättning tkr
551

Vice ordförande Stefan Johansson 2015-01-01--2018-12-31
Inga andra uppdrag

Andra förmåner och framtida åtaganden
Ingen av regeringen utsedda personer har fått några förmåner.
Inte heller har några framtida åtaganden gjorts för dessa personer.

Anställdas sjukfrånvaro
Redovisning av de anställdas sjukfrånvaro lämnas inte eftersom medeltalet av antalet
anställda vid myndigheten de två senaste räkenskapsåren inte har överstigit tio personer.

33
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Noter
(tkr)

Resultaträkning
2018

2017

4 619
4 619

5 642
5 642

1 993
331
1 312
71
3 376

2 678
360
1 412
144
4 233

112
34
920
1 066

100
64
1 056
1 220

4
4

3
3

67
67

65
65

Not 1 Intäkter av anslag
Intäkter av anslag
Summa
Summa "Intäkter av anslag" (4 619 tkr) har jämfört med 2017
(5 642 kr) minskat med 18 procent. Skillnaden kan främst
förklaras med oförbrukade personalkostnader under
räkenskapsåret. Detta då Gentekniknämnden budgeterat för
att anställa ytterligare en medarbetare. Rekryteringen
avslutades i november och ny medarbetare tillträder tjänsten
1 februari 2019.

Not 2 Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och
andra avgifter enligt lag och avtal)
Varav lönekostnader ej anställd personal
Sociala avgifter
Övriga kostnader för personal
Summa
Minskade personalkostnader jämfört med motsvarande
period föregående år beror bland annat på att
Gentekniknämnden haft färre medarbetare och därför lägre
lönekostnader under 2018.

Not 3 Övriga driftkostnader
Resor, representation, information
Köp av varor
Köp av tjänster
Summa
Minskade driftkostnader jämfört med motsvarande period
föregående år beror på att Gentekniknämnden under 2018
haft lägre konsultkostnader för data, ekonomi och licenser.

Not 4 Finansiella kostnader
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret
Summa

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har
sedan 2015-02-18 varit negativ

Not 5 Årets kapitalförändring
Anslagsfinansierade anläggningstillgångar
Summa

Gentekniknämnden
Årsredovisning 2018-12-31
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Balansräkning
2018-12-31

2017-12-31

306
0
306
-99
-61
-160
146

100
206
306
-52
-48
-99
207

157
-11
147
-131
-6
11
-126
20

157
0
157
-126
-6
0
-131
26

26
26

17
17

40
0
40

50
15
65

243
4 619
-5 547
0
-684
-684

-373
5 848
-5 444
212
243
243

Not 6 Balanserade utgifter för utveckling
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

Not 7 Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaffningsvärde
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

Not 8 Fordringar hos andra myndigheter
Fordran ingående mervärdesskatt
Summa

Not 9 Förutbetalda kostnader
Förutbetalda hyreskostnader
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

Not 10 Avräkning med statsverket
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Återbetalning av anslagsmedel
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde
Summa Avräkning med statsverket

Gentekniknämnden
Årsredovisning 2018-12-31
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Balansräkning
2018-12-31

2017-12-31

Not 11 Myndighetskapital
Specifikation förändring av myndighetskapitalet

298
298
-65
0
0
-65
233

Kapitalförän
d-ring enl
Summa
resultaträkningen
-65
233
-65
233
65
0
0
0
-67
-67
-2
-67
-67
166

233
233

298
298

82
5
87

75
7
82

32
121
0
153

100
97
0
197

28
0
28

132
3
136

102
105
125
23
356

77
242
144
30
493

Statskapital
Utgående balans 2017
Ingående balans 2018
Föregående års kapitalförändring
Årets anskaffning av anläggningstillgångar
Årets kapitalförändring
Summa årets förändring
Utgående balans 2018

Not 12 Statskapital
Statskapital utan avkastningskrav
Utgående balans

Not 13 Övriga avsättningar
Avsättning för lokalt omställningsarbete
Ingående balans
Årets förändring
Utgående balans
Gentekniknämnden har under 2018 inte använt
omställningsmedel och förväntas heller inte göra det under
2019.

Not 14 Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Arbetsgivaravgifter
Leverantörsskulder andra myndigheter
Övrigt
Summa

Not 15 Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt
Övrigt
Summa

Not 16 Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter
Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter
Upplupna kostnader Statens servicecenter, Riksrevisionen
Övriga upplupna kostnader
Summa

Gentekniknämnden
Årsredovisning 2018-12-31

Anslagsredovisning

Not 17 Uo 4 1:9 ap.1
Gentekniknämnden
Enligt regleringsbrevet disponerar Gentekniknämnden en
anslagskredit på 166 tkr. Anslaget är räntebärande.
Anslagsutfallet för räkenskapsåret blev 4619 tkr vilket är en
avvikelse med 17 % från det tilldelade beloppet 5547 tkr.
Detta beror på att personalkostnaderna blivit lägre
än förväntade då Gentekniknämnden budgeterat för att
anställa ytterligare en medarbetare. Anställningen träder i
kraft 1 februari 2019.
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA
UPPGIFTER
2018

(tkr)
Låneram Riksgäldskontoret

2016

2015

2014

555
0

547
0

530
0

532
0

548
0

0
4

0
3

0
4

0
2

3
0

Ej tillämplig

Kontokrediter Riksgäldskontoret
Beviljad
Maximalt utnyttjad
Räntekonto Riksgäldskontoret
Ränteintäkter
Räntekostnader
Avgiftsintäkter

2017

Ej tillämplig

Anslagskredit
Beviljad
Utnyttjad

166
0

272
244

161
0

159
0

157
0

Anslag
Ramanslag
Anslagssparande

684

0

372

328

46

3
3

3
4

4
4

4
4

4
4

1 806

1 883

1 286

1 247

1 300

-67
0

-65
0

-38
0

-38
0

-18
0

Bemyndiganden

Ej tillämplig

Personal
Antalet årsarbetskrafter (st)
Medelantalet anställda (st)
Driftkostnad per årsarbetskraft
Kapitalförändring*
Årets
Balanserad

*Årets kapitalförändring består enbart av avskrivningar på anslagsfinansierade
anläggningstillgångar, som omförts till statskapital året efter.
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Årsredovisningen har fastställts den 13 februari 2019.
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat
samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

________________________
Birgitta Eilemar
Ordförande

________________________
Stefan Johansson
Vice ordförande

________________________
Malin Larsson
Ledamot

________________________
Johan Hultberg
Ledamot

________________________
Josef Fransson
Ledamot

________________________
Daniel Bäckström
Ledamot

________________________
Ilona Szatmári Waldau
Ledamot

________________________
Magnus Oscarsson
Ledamot

________________________
Bengt Eliasson
Ledamot

________________________
Maria Gardfjell
Ledamot

________________________
Stellan Welin
Ledamot

________________________
Ulrika Egertsdotter
Ledamot

________________________
Patrice Humblot
Ledamot

________________________
Stefan Jansson
Ledamot
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[forts från fg sida]
Årsredovisningen har fastställts den 13 februari 2019.
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat
samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

________________________
Martin Weih
Ledamot

________________________
Lars Ährlund-Richter
Ledamot

Avvikande mening

________________________
Maria Björkman
Ledamot

