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Sammanträde Gentekniknämnden 15 februari 2023 
1 § Närvaro 

Se separat deltagarförteckning. 

2 § Val av justeringsperson 
Andrea Andersson Tay utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.  

3 § Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

4 § Godkännande av föregående protokoll  
Protokollet från sammanträdet 25 januari 2023 godkändes. 

5 § Samråd med Arbetsmiljöverket 
Britt-Marie Larsson och Tatjana Weigelt föredrog förslag till ändringar av 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om innesluten användning av genetiskt modifierade 
mikroorganismer. 

6 § Remiss från Läkemedelsverket  
Ansökan om att få genomföra en klinisk prövning av genetiskt modifierade celler 
(UP426) för transplantation vid diabetes typ 1.  
Beslut: Nämnden fattade beslut enligt Dnr.4.4.1-2023-006. 

7 § Remiss från Läkemedelsverket  
Ansökan om att få genomföra en klinisk prövning av en CAR-T-cellterapi för 
behandling av B-cellslymfom.  
Beslut: Nämnden fattade beslut enligt yttrandet med Dnr.4.4.1-2023-008. 

8 § Remiss från Läkemedelsverket 
Ansökan om att få genomföra en klinisk prövning av en genterapi (AVB-101) för 
behandling av demens.  
Beslut: Nämnden fattade beslut enligt yttrandet med Dnr.4.4.1-2023-009. 

9 § Remiss från Jordbruksverket 
Ansökan om godkännande för fältförsök med genetiskt modifierad potatis. 
Beslut: Nämnden fattade beslut enligt yttrandet med Dnr.4.4.1-2023-007. Katarina 
Luhr (MP) reserverade sig mot beslutet. 

10 § Rapporten Genteknikens utveckling 2022  
En reviderad version av rapporten föredrogs.  
Beslut: Nämnden fattade beslut att godkänna en reviderad version av rapporten 
med Dnr.3.1.1-2023-003. Katarina Luhr (MP) ställer sig bakom men inkommer 
med ett eget yttrande som bifogas rapporten.  

11 § Verksamhetsredogörelse för 2022  
En reviderad version av verksamhetsredogörelsen föredrogs.  
Beslut: Nämnden fattade beslut att godkänna en reviderad version av 
verksamhetsredogörelsen med Dnr.1.3.2-2023-002. 

12 § Planering av symposium om genomredigering på växter  
Nämnden diskuterade när och hur ett symposium angående genomredigering av 
växter kan hållas under året. Nämnden lyfte att ett viktigt syfte med symposiet var 
att bidra med kunskapsökning i frågan. Man var överens om att det borde ske 
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under tidig höst, efter det att EU-kommissionen lagt fram ett eventuellt 
lagändringsförslag om växter förädlade med vissa genomiska tekniker. En 
arbetsgrupp inom nämnden kommer att bildas för att planera symposiet och 
Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) kommer att kontaktas för att 
bistå planering och genomförande av symposiet.  
13 § Övrigt 
Nämnden informerades om att vice ordförande Céline Holmberg beslutat om att 
nämnden på grund av tidsbrist avstår från att yttra sig angående ett 
genomförandebeslut om förnyelse av godkännandet av produkter som innehåller, 
består eller är framställda av genetisk modifierad bomull 281-24-236 × 3006-210-
23 i enlighet med förordning (EG) nr 1829/2003, som 2023-02-21 ska behandlas i 
PAFF-kommittén (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed 
Section Genetically Modified Food and Feed), se Dnr 4.1.1 2023-013. Nämnden 
hade ingen erinran. 

Nämnden informerades också om att kansliets personal kommer att närvara som 
lyssnande deltagare vid nämnda PAFF-kommittémöte, för att inhämta information 
angående den diskussion om genetiskt modifierade djur som är på agendan för 
mötet.  

Vid protokollet: 

………………….. 
Mia Olsson 

Justerare: 

………………….. 
Céline Holmberg (vice 
ordförande) 

..…………………… 
Andrea Andersson-Tay
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Deltagare 

Ledamöter  
Céline Holmberg 
Malin Larsson 
Josef Fransson  
Stina Larsson 
Andrea Andersson Tay 
Magnus Oscarsson  
Katarina Luhr 
Madeleine Hayenhjelm 
Christina Dixelius  
Gabriella Lindgren  
Stefan Jansson  
Martin Weih  
Lars Ährlund-Richter 

Tjänstgörande ersättare  
Marie-Louise Hänel Sandström 
Jakob Olofsgård 

Ersättare  
Sven-Ove Hansson 
Jens Sundström 
Staffan Eklöf 
Maria Eriksson 

Övriga  
Annelie Carlsbecker 
Mia Olsson
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