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Sammanträde i nämnden 
 

§ Ärende Åtgärd 
 

1. Närvarokontroll 
 

Se separat deltagarförteckning. 

2. Val av justeringsperson 
 

Bengt Eliasson valdes att till-
sammans med vice ordföranden 
(mötesordförande) Stefan 
Johansson justera protokollet. 
 

3. Godkännande av dagordningen 
 

Dagordningen godkändes.  
 

4. Föregående protokoll. 
 

Protokollet godkändes och lades till 
handlingarna.  
 

5. Stefan Johansson anmälde 
 
a) regeringens beslut om förordnande 

och entledigande av personlig er-
sättare, 

 
b) revisionsberättelse för årsredovis-

ningen 2018, 
 

c) ordförandebeslut som rör Jord-
bruksverkets förslag till beslut på en 
ansökan om fältförsök med gene-
tiskt modifierat vete, vårt dnr 
028/2018-4.1.1, 

 
d) avtalsärende som rör nämndens 

domännamn och 
 

e) inkomna enkäter samt 
 

f) lönebeslut. 
 

 

6. Marie Nyman föredrog ett ärende 
från Läkemedelsverket som begärt 
synpunkter på en ansökan företaget 
Janssen Vaccines & Prevention B.V. 
Ärendet rör klinisk prövning av ett 
vaccin mot RS-virus för barn. 
 

Nämnden fattade beslut enligt dnr 
021/2019-4.1.1. 
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§ Ärende Åtgärd 
 

7. Föredrag om genterapi av Johan 
Richter (personlig ersättare i nämn-
den), överläkare vid Hematologi, 
onkologi och strålfysik, Skånes uni-
versitetssjukhus samt adjungerad 
professor vid avd. molekylärmedicin 
och genterapi vid Lunds universitet. 
 

 

8. Information från kansliet 
 
Marie Nyman 
 
- påminde ledamöterna om att 

det nu går att anmäla sig till 
seminariet i maj som nämnden 
arrangerar tillsammans med 
KSLA och Sveriges utsädes-
förening, om EU-domstolens 
tolkning av lagstiftningen i 
CRISPR-frågan, 

 
- berättade att en verksamhets-

expert vid biologisektionen vid 
Nationellt forensiskt centrum har 
bjudits in till majsammanträdet 
för att hålla ett föredrag samt 

 
- informerade om att behöriga 

myndigheter kommer att ha ett 
möte för att diskutera lagstift-
ningsfrågor som rör mutagenes 
och märkning. 
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§ Ärende Åtgärd 
 

9. Ledamoten Stefan Jansson väckte 
vissa frågor med anledning av en 
uppgift om att Miljö- och jordbruks-
utskottet ska ha föreslagit att 
riksdagen meddelar ett så kallat till-
kännagivande som tar sikte på 
behovet av en moderniserad och 
teknikneutral lagstiftning om gen-
teknik, medan vissa politiska partier 
ska ha reserverat sig mot nämnda 
förslag. Vissa av nämndens övriga 
ledamöter förklarade förslaget och 
reservationerna (se Miljö- och jord-
bruksutskottets betänkande 
2018/19:MJU9). 
 

 

 Vid protokollet: 
 
 
 
Birgit Postol 
 

 

 Justeras: 
 
 
 
Stefan Johansson 

Justeras: 
 
 
 
Bengt Eliasson 
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 Deltagare 
 
Ledamöter 
Stefan Johansson 
Malin Larsson 
Johan Hultberg 
Josef Fransson 
Daniel Bäckström (§§ 1-7) 
Ilona Szatmári Waldau 
Magnus Oscarsson 
Bengt Eliasson 
Maria Gardfjell 
Stellan Welin 
Patrice Humblot 
Stefan Jansson 
Martin Weih 
Maria Björkman 
Lars Ährlund-Richter 
 
 
Tjänstgörande ersättare 
Christina Dixelius 
 
 

 
 
Ersättare 
Staffan Eklöf 
Sven Ove Hansson 
Per Sandin 
Johan Richter 
 
 
Övriga 
Marie Nyman (§§ 1-5e, 6-9) 
Birgit Postol (§§ 1-5e, 6-9) 
Mia Olsson(§§ 1-5e, 6-9) 
 

 


