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Årsredovisning 2019
Datum Vårt dnr Sidnr
2019-10-02 079/2019-1.6.3.

Verksamhetsredogörelse för perioden 1 januari till 31 augusti 2019

1. Inledning
Nämnden har till uppgift att genom rådgivande verksamhet främja en etiskt försvar-
bar 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 forsk-
ningspolitiskt 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 gentek-
niska utvecklingen.

Nämnden har under perioden 1 januari till 30 augusti 2019 hållit fem möten.
Den 1 februari anställdes en ny medarbetare vid nämndens kansli.

Under våren 2019 beslutade regeringen att Vetenskapsrådet från den 1 september
2019 ska upplåta lokaler och sköta administrativa och handläggande uppgifter åt
Gentekniknämnden, inklusive ansvaret för den ekonomiska redovisningen. Det
innebär att Gentekniknämnden upphörde som eget redovisningsobjekt den 31
augusti 2019 och att Gentekniknämndens kanslipersonal från det datumet är an-
ställda av Vetenskapsrådet. Omorganisationen har tagit mycket av personalens tid
i anspråk.

2. Remissyttranden
Läkemedelsverket

 Ansökan om klinisk prövning för behandling av multipelt myelom.
 Ansökan om klinisk prövning av ett vaccin mot RS-virus.
 Ansökan om klinisk prövning för behandling av svårläkta sår

Jordbruksverket

 Ansökan om att få bedriva fältförsök med genetiskt modifierat vete.
 Jordbruksverkets förslag till beslut om fältförsök med genetiskt modifierat

vete.
 Jordbruksverkets förslag till beslut om fältförsök med genomredigerad pota-

tis
 Ansökan om marknadsgodkännande av den genetiskt modifierade soja-

bönan GMB15 för import och bearbetning och användning som livsmedel
och foder.
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Årsredovisning 2019
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2019-10-02 079/2019-1.6.3.

3. Föredrag vid nämndens sammanträden
 Biologiska spår och DNA-analys. Ricky Ansell, tillförordnad sektionschef

och verksamhetsexpert vid biologisektionen, Nationellt forensiskt
centrum.

 Fältförsök med genmodifierade hybridaspar (och lite CRISPR-kål). Pro-
fessor och prefekt Stefan Jansson, Institutionen för fysiologisk botanik,
Umeå universitet.

 Genterapi – äntligen genombrott efter många motgångar. Överläkare och
forskningschef Johan Richter, institutionen för molekylärmedicin och gen-
terapi, Lunds Universitet och verksamhetsområdet hematologi, onkologi
och strålfysik, Skånes universitetssjukhus

4. Informationsverksamheten

Seminarium
Den 15 maj anordnade Gentekniknämnden i samarbete med Kungliga skogs- och
lantbruksakademin och Sveriges utsädesförening ett seminarium med titeln: Vad
blir följden av EU-domstolens beslut om gensaxen?

Medverkan vid kurser, möten etc.
 Tillämpning av EU-domstolens beslut om mutagenes. Arbetsgruppsmöte

för kommittén under direktiv 2001/18/EG, kommittén för direktiv
2009/41/EEG och ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och fo-
der.

 Advanced International Training Program on Intellectual Property and
Genetic Resources - in Support of Innovation. Kursen anordnades av Pa-
tent-och registreringsverket, World Intellectual Property Organization
och Sida.

 Open-ended Online Forum on Synthetic Biology organiserat av Konven-
tionen om biologisk mångfalds sekretariat.

 En dag om hållbar utveckling och etik för civilingenjörer, Uppsala univer-
sitet

 Laborativ bioteknikkurs för lärare, Göteborgs universitet.

 Vetenskapsrådets webbtidning Curies externa redaktionsråd.

Nämndens webbplatser
På webbplatsen genteknik.se publiceras kontinuerligt nyheter i form av populär-
vetenskapliga referat baserade på vetenskapliga artiklar och nyheter som rör lag-
stiftningen på området. Här publiceras också den årliga rapporten Genteknikens
utveckling och nämndens yttranden.
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Webbplatsen genteknik.nu kompletterar genteknik.se. Den innehåller grund-
läggande information om till exempel genetiskt modifierade växter och djur, gen-
terapi, stamceller och lagstiftning. Under perioden 1 januari till 31 augusti har be-
fintliga texter uppdaterats och nya texter skrivits och publicerats.

Frågor om genteknik och nämndens tweets
Via e-post och telefon har kansliet besvarat frågor om genteknik. Kansliet har via
nämndens Twitter konto skickat 50 tweets, i första hand i form av forsknings-
nyheter länkade från nämndens webbplats.
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Gentekniknämnden
Årsredovisning 2019-08-31

RESULTATRÄKNING

(tkr)

2019-01-01 -
2019-08-31

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 3 605
Intäkter av bidrag 46
Summa 3 651

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal -2 458
Kostnader för lokaler -121
Övriga driftkostnader -1 088
Finansiella kostnader -2
Avskrivningar och nedskrivningar -39
Summa -3 707

Verksamhetsutfall -56

Årets kapitalförändring -56
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Gentekniknämnden
Årsredovisning 2019-08-31

BALANSRÄKNING
(tkr) 2019-08-31

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling 110
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 0
Summa 110

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 0
Summa 0

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos andra myndigheter 9
Summa 9

Periodavgränsningsposter
Övriga upplupna intäkter 7
Summa 7

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket -306
Summa -306

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 1 086
Summa 1 086

SUMMA TILLGÅNGAR 905

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
Statskapital 166
Kapitalförändring enligt resultaträkningen -56
Summa 110

Övriga avsättningar 91
Summa 91

Skulder m.m.
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 400
Summa 400

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader 305
Summa 305

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 905
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Gentekniknämnden
Årsredovisning 2019-08-31

ANSLAGSREDOVISNING

Redovisning mot anslag

Anslag Ing. över- Årets till- Omdispo- Indrag- Totalt Utgifter Utgående
(tkr) förings- delning nerade ning disponi- över-

belopp enl. regl. anslags- belt förings-
brev belopp belopp belopp

Uo 4 1:9 Ramanslag

ap.1
Gentekniknämnden 684 5 615 -1 871 -518 3 910 -3 605 306

Summa 684 5 615 -1 871 -518 3 910 -3 605 306
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Gentekniknämnden
Årsredovisning 2019-08-31

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

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper
Gentekniknämndens 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 regeringsbeslut 2019-06-05 (Ju2019/02108/DOM) upprättar
Gentekniknämnden årsredovisning per den 31 augusti 2019.
Efter brytdagen har fakturor överstigande 10 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.

Upplysningar om avvikelser ekonomiadministrativa regler

I enlighet med regeringsbeslut 2019-06-05 (Ju2019/02108/DOM) 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. Vidare undantas
Gentekniknämnden från att redovisa noter och jämförelsetal.

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.

Upplysningar av väsentlig betydelse

Enligt regeringsbeslut 2019-04-11 (Ju2019/01452/DOM) ska Gentekniknämnden förbereda
och till den 1 september 2019 genomföra överföring till Vetenskapsrådet av uppgifterna att
sköta administrativa och handläggande uppgifter åt Gentekniknämnden, inklusive ansvaret för
den ekonomiska redovisningen. Detta innebär att Gentekniknämnden upphör som eget
redovisningsobjekt den 31 augusti 2019, men kommer fortsatt ansvara för sina egna beslut.
Samtliga tre anställda hos Gentekniknämnden övergår till Vetenskapsrådet.

Överlåtelse av Gentekniknämndens tillgångar och skulder till Vetenskapsrådet fr.o.m. den
1 september 2019 sker till bokfört värde.

I samband med den organisatoriska förändringen har en del av anläggningstillgångarna
utrangerats. En anläggningstillgång avseende övriga inventarier, kontorsmöbler, har utrangerats
med ett bokfört värde av 18 tkr.

Gentekniknämndens hyresavtal upphör den 15 september 2019.
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Gentekniknämnden
Årsredovisning 2019-08-31

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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Gentekniknämnden
Årsredovisning 2019-08-31

Ersättningar och andra förmåner

Ledamöter och ersättare / andra styrelseuppdrag Ersättning tkr
Ordinarie ledamöter
Malin Larsson 2019-01-01-- 11
Länsstyrelsen i Västernorrlands insynsråd
Livsmedelsverkets insynsråd

Johan Hultberg 2019-01-01-- 7
Alkoholsortimentsnämnden, ledamot

Josef Fransson 2019-01-01-- 14
Riksbanksfullmäktige, suppleant

Daniel Bäckström 2019-01-01-- 12
Rekryteringsmyndighetens insynsråd

Ilona Szatmári Waldau 2019-01-01-- 11
Framtidsforum I&M AB, suppleant

Magnus Oscarsson 2019-01-01-- 11
Vice ordförande i Ödeshögsbostäder AB -ÖBO

Bengt Eliasson 2019-01-01-- 9
Riksrevisonens parlamentariska råd, ledamot
Mediestödsnämnden, ledamot
Myndigheten för delaktighets insynsråd

Maria Gardfjell 2019-01-01-- 9

Stellan Welin 2019-01-01-- 4
Tumlaren bad och rehabilitering, suppleant

Ulrika Egertsdotter 2019-01-01-- 7
Inga andra uppdrag

Patrice Humblot 2019-01-01-- 5
Inga andra uppdrag

Stefan Jansson 2019-01-01-- 11
Styrelseledamot i Second Hand Band AB, 556954-2987
Styrelseledamot i La-di-da AB (556827-6900).

Martin Weih 2019-01-01-- 11
Inga andra uppdrag

Maria Björkman 2019-01-01-- 5
Inga andra uppdrag

Lars Ährlund-Richter 2019-01-01-- 14
Ledamot i Etikprövningsmyndigheten, avd 3 Stockholm

Inga andra uppdrag
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Gentekniknämnden
Årsredovisning 2019-08-31

Ledamöter och ersättare / andra styrelseuppdrag Ersättning tkr

Personlig ersättare för ledamot
Isak From 2019-01-01-- 2
Insynsrådet för länsstyrelsen i Västerbotten

Betty Malmberg 2019-01-01-- 7
Svenska Unescorådet, ledamot
Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) insynsråd, ledamot
Länsstyrelsen i Östergötlands insynsråd

Staffan Eklöf 2019-01-01-- 5
Inga andra uppdrag

Helena Vilhelmsson 2019-02-14-- 0
Polismyndighetens nationella insynsråd

Helena Lindahl 2019-01-01--2019-02-14 0
Inga andra uppdrag

Birger Lahti 2019-01-01-- 2
Inga andra uppdrag

Kjell-Arne Ottosson 2019-01-01-- 0
Inga andra uppdrag

Tina Acketoft 2019-01-01-- 6
Inga andra uppdrag

Emma Nohren 2019-01-01-- 7

Sven Ove Hansson 2019-01-01-- 5
Etikprövningsmyndighetens nämnd i Stockholm

Christina Dixelius 2019-01-01-- 6
Inga andra uppdrag

Britt Berglund 2019-01-01-- 7
Inga andra uppdrag

Åsa Strand 2019-01-01-- 1
Inga andra uppdrag

Laura Parducci 2019-01-01-- 1
Inga andra uppdrag

Per Sandin 2019-01-01-- 9
Inga andra uppdrag

Johan Richter 2019-01-01-- 3
Styrelseordf i Johan Richter Medical Consulting AB.

Innovatum Portfolio AB

Innovatum AB
Styrelsen Innovatum Progress AB
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Gentekniknämnden
Årsredovisning 2019-08-31

Ledande befattningshavare / övriga styrelseuppdrag Ersättning tkr

Ordförande Birgitta Eilemar 2009-09-01--2019-08-31 323
Inga andra uppdrag

Vice ordförande Stefan Johansson 2019-01-01-- 52
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 Gentekniknämnden de två senaste räkenskapsåren inte har överstigit tio personer.
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Gentekniknämnden
Årsredovisning 2019-08-31

Årsredovisningen har fastställts den 2 oktober 2019.

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat
samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

________________________ ________________________
Mari Andersson Stefan Johansson
Ordförande Vice ordförande

________________________ ________________________
Malin Larsson Johan Hultberg
Ledamot Ledamot

________________________ ________________________
Josef Fransson Daniel Bäckström
Ledamot Ledamot

________________________ ________________________
Ilona Szatmári Waldau Magnus Oscarsson
Ledamot Ledamot

________________________ ________________________
Bengt Eliasson Maria Gardfjell
Ledamot Ledamot

________________________ ________________________
Stellan Welin Ulrika Egertsdotter
Ledamot Ledamot

________________________ ________________________
Patrice Humblot Stefan Jansson
Ledamot Ledamot
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Gentekniknämnden
Årsredovisning 2019-08-31

[forts från fg sida]
Årsredovisningen har fastställts den 2 oktober 2019.

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat
samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

________________________ ________________________
Martin Weih Maria Björkman
Ledamot Ledamot

________________________
Lars Ährlund-Richter
Ledamot

Avvikande mening
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