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Sammanträde med Formas Forskarråd den 25 november 2021 

Närvarande: 

Ledamöter 

Gustafsson, Lena 

Balfors, Berit  

Bastviken, David 

Bjarnegård, Helena 

Hagberg, Lovisa 

Lidskog, Rolf 

Lind, Hans 

Ljung, Karin 

Nordin, Christina 

Olsen, Björn (punkt 5–20) 

Petersson, Ingrid 

Sandström, Camilla 

Söderholm, Patrik 

 

ordförande, professor emerita  

professor 

professor 

riksarkitekt 

miljöstrateg 

professor 

professor 

professor 

generaldirektör (Jordbruksverket) 

professor 

generaldirektör (Formas) 

professor 

professor 

  

Övriga  

Gretzer, Emma 

Ridefelt, Hanna 

Tejme, Elisabeth 

Tumpane, John 

 

chef för avdelningen för samhällsbyggande 

tf chef för avdelningen för areella näringar 

handläggare, sekreterare Forskarrådet 

chef för avdelningen för miljö 

 

§ Ärende Beslut/Åtgärd 

1 Godkännande av dagordningen 

 

Dagordningen godkändes.  

 

2 Godkännande av protokoll från 

Forskarrådets sammanträden den 22–23 

september och 26 oktober 2021. 

Ordförande Lena Gustafsson föreslog en justering 

i protokollet från den 22–23 september, punkt 6. 

Utvärdering av SLF. Förslag till ny beslutstext: 

”Forskarrådet gav Formas i uppdrag att utreda 

förutsättningar för ett avtal med Stiftelsen 

lantbruksforskning, med beaktande av 

utvärderingens rekommendationer. Formas ska 

återkomma till Forskarrådet med förslag till 

fortsatt hantering av ärendet.” Forskarrådet biföll 

förslaget, och protokollen fördes därefter till 

handlingarna. 

   

3 Översikt möte  

 Föredragande: Emma Gretzer  

   

 Beslutsärenden  

   

4 Budget för 2022 och redovisning av 

ekonomiskt utfall och prognos för 2021–

2025 

Föredragande: Karin Leth 

Forskarrådet beslutade: 

• att fastställa budgeten för 2022 enligt 

förslag, 

• att fastställa beloppen som redovisas i 

avsnittet ”Budget och prognos för 

forskningsmedel” för 2023–2025 som 

planeringsunderlag, 
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• att delegera till generaldirektören att 

besluta om användningen av medel under 

projektrelaterade kostnader och 

återbetalda forskningsmedel, 

• att delegera till generaldirektören att göra 

justeringar i konsekvens med förändringar 

i regleringsbrev och utfallet på 

forskningsanslagen för 2021. 

   

5 Fördelning av medel i årliga öppna 

utlysningen 

Föredragande: Alexandra Jeremiasson 

Forskarrådet beslutade: 

• att bevilja medel i den Årliga öppna 

utlysningen 2021 enligt förslag i bilaga 1, 

• att delegera till generaldirektören att 

bevilja medel till nästa projekt i 

rankinglistan för respektive 

beredningsgrupp, där sökanden väljer att 

ta tillbaka ansökan, med hänsyn tagen till 

rådande budgetläge, 

• att punkten förklaras omedelbart justerad. 

 

Följande ledamöter anmälde jäv och deltog inte i 

besluten för de olika beredningsgrupperna: 

 

Brg 2001: Camilla Sandström, David Bastviken, 

Karin Ljung och Rolf Lidskog. 

 

Brg 2002: Berit Balfors, Camilla Sandström och 

David Bastviken. 

 

Brg 2003: Lena Gustafsson, Björn Olsen, Camilla 

Sandström, David Bastviken, Karin Ljung och 

Patrik Söderholm. Ledamoten Ingrid Petersson 

tog över som ordförande vid detta beslut. 

 

Brg 2004: Berit Balfors, Björn Olsen, Camilla 

Sandström och David Bastviken.  

 

Brg 2005: Lena Gustafsson, Berit Balfors, David 

Bastviken och Karin Ljung. Ledamoten Ingrid 

Petersson tog över som ordförande vid detta 

beslut. 

 

Brg 2006: Björn Olsen och Camilla Sandström. 

 

Brg 2007: Lena Gustafsson, Berit Balfors, David 

Bastviken och Rolf Lidskog. Ledamoten Ingrid 

Petersson tog över som ordförande vid detta 

beslut. 

 

Brg 2008: Lena Gustafsson. Vice ordförande 

David Bastviken tog över som ordförande vid 

detta beslut. 

 

Brg 2009: Berit Balfors och Camilla Sandström. 
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Brg 2010: Berit Balfors och Camilla Sandström. 

   

6 Fördelning av medel i utlysningen 

Klimatvinster med resurseffektivitet 

Föredragande: Katarina Buhr 

Forskarrådet beslutade: 

• att fördela medel i utlysningen 

”Klimatvinster med resurseffektivitet” 

enligt bilaga 2, 

• att delegera till generaldirektören att 

bevilja medel till nästa projekt i 

rankinglistan för respektive 

beredningsgrupp, där sökanden väljer att 

ta tillbaka ansökan, med hänsyn tagen till 

rådande budgetläge 

• att punkten förklaras omedelbart justerad 

 

Ordförande Lena Gustafsson och ledamöterna 

David Bastviken och Patrik Söderholm anmälde 

jäv på denna punkt och deltog inte i beslutet. 

Ledamoten Ingrid Petersson tog över som 

ordförande vid detta beslut. 

   

7 Öppna utlysningar i det nationella 

forskningsprogrammet om klimat 

Föredragande: Malin Mobjörk 

Forskarrådet beslutade: 

• att utlysning 1 ”Klimatanpassning på 

tvären – gränsöverskridande utmaningar 

och åtgärder” ska genomföras enligt 

förslag, 

• att utlysning 3 ”Kolinlagring” ska 

genomföras enligt förslag, 

• att utlysning 2 ”Etiska perspektiv på 

klimat och biologisk mångfald” ska 

genomföras enligt förslag med beaktande 

av följande: 

o att omformulera utlysningstiteln 

för att fånga hela utlysningens 

bredd, 

o att använda öppna formuleringar 

som talar till de målgrupper vi vill 

nå, 

o att inte dela in utlysningen i två 

ämnesmässiga inriktningar, 

o att öppna upp för att kunna söka 

olika stora projekt, exempelvis 

genom två budgetintervaller, 

• att punkten förklaras omedelbart justerad. 

   

8 Fördelning av medel i utlysningen Blå 

innovation 

Föredragande: Petra Wallberg och Mattias 

Blomberg 

Forskarrådet beslutade: 

• att bevilja medel i utlysningen enligt 

förslag i bilaga 3, 

• att fastställa budgeten för utlysningen till 

27 822 779 kronor 

• att punkten förklaras omedelbart justerad. 
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9 Fördelning av medel i utlysningen 

Tillämpad forskning för ökat djurskydd 

och ökad djurvälfärd 

Föredragande: Alexandra Jeremiasson 

Forskarrådet beslutade: 

• att utöka den totala budgeten för 

utlysningen Tillämpad forskning för ökat 

djurskydd och ökad djurvälfärd från 

48 000 000 till 66 073 755 kronor, 

• att bevilja medel i utlysningen Tillämpad 

forskning för ökat djurskydd och ökad 

djurvälfärd enligt förslag i bilaga 4, 

• att delegera till generaldirektören att 

bevilja medel till nästa projekt i 

rankinglistan, om något beviljat projekt 

väljer att ta tillbaka ansökan, med hänsyn 

tagen till rådande budgetläge, 

• att punkten förklaras omedelbart justerad. 

   

10 Fördelning av medel i utlysningen Hållbar 

livsmedelsproduktion och konsumtion 

Föredragande: Jessica Ekström 

Forskarrådet beslutade: 

• att utöka budgeten för utlysningen med 

2 180 000 kronor från tidigare beslut om 

en budget på 60 000 000 kronor, 

• att fördela medel i utlysningen Hållbar 

Livsmedelsproduktion enligt bilaga 5,  

• att delegera till generaldirektören att 

bevilja medel till nästa projekt i 

rankinglistan, om något beviljat projekt 

väljer att ta tillbaka ansökan, med hänsyn 

tagen till rådande budgetläge, 

• att punkten förklaras omedelbart justerad. 

   

11 Fördelning av medel i utlysningen 

Internationellt nätverksbidrag för agenda 

2030 

Föredragande: Åsa Frisk 

Forskarrådet beslutade: 

• att bevilja medel i utlysningen 

Internationellt nätverksbidrag för Agenda 

2030 enligt bilaga 6, 

• att delegera till generaldirektören att 

bevilja medel till nästa projekt i 

rankinglistan, om något beviljat projekt 

väljer att ta tillbaka ansökan, med hänsyn 

tagen till rådande budgetläge 

• att punkten förklaras omedelbart justerad. 

 

Ledamoten Camilla Sandström anmälde jäv på 

denna punkt och deltog inte i beslutet. 

   

12 Fördelning av medel i utlysningen 

Klimatanpassning av byggd miljö 

Föredragande: Anna Hult 

Forskarrådet beslutade: 

• att utöka budgeten för utlysningen till 

114 282 266 kronor, 

• att fördela medel i utlysningen 

Klimatanpassning av byggd miljö enligt 

bilaga 7, 

• att delegera till generaldirektören att 

bevilja medel till nästa projekt i 

rankinglistan, om något beviljat projekt 

väljer att ta tillbaka ansökan, med hänsyn 

tagen till rådande budgetläge, 
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• att punkten förklaras omedelbart justerad. 

 

Ledamöterna Berit Balfors och Camilla 

Sandström anmälde jäv på denna punkt och deltog 

inte i beslutet. 

   

13 Öppna utlysningen Forskarskola inom 

hållbart samhällsbyggande i det nationella 

forskningsprogrammet för Hållbart 

samhällsbyggande 

Föredragande: Anna Hult, Björn Wallsten 

och Jon Loit 

Forskarrådet beslutade: 

• att utlysningen Forskarskolor inom 

hållbart samhällsbyggande ska 

genomföras under 2022, 

• att Forskarrådet inom sig utser en 

referensgrupp som kan bistå i den 

slutgiltiga utformningen av utlysningen, 

• att punkten förklaras omedelbart justerad. 

   

14 Fördelning av medel i den andra 

utlysningen inom ERA-Net ForestValue 

Föredragande: Karin Perhans 

Forskarrådet beslutade: 

• att bevilja medel i utlysningen 

ForestValue enligt bilaga 8, 

• att punkten förklaras omedelbart justerad. 

 

Ledamöterna Camilla Sandström, Karin Ljung 

och Patrik Söderholm anmälde jäv på denna punkt 

och deltog inte i beslutet. 

   

 Informations- och diskussionsärenden  

   

15 Summering 2021 års utlysningar 

Föredragande: John Tumpane och Tea 

Madunic Olsson 

 

   

 Beslutsärende  

   

16 Fortsatt samarbete med Stiftelsen 

Lantbruksforskning, SLF 

Föredragande: Anders Clarhäll 

Forskarrådet beslutade 

• att Formas tar initiativ till diskussion med 

Näringsdepartementet angående en 

framtida forskningssamverkan med 

näringslivet inom den svenska 

lantbrukssektorn, för att säkerställa en 

modern och effektiv finansiering. 

• att så snart Formas delgivits nytt 

regleringsbrev inleda avtalsförhandling 

med SLF gällande samarbetet under 

budgetåret 2022. 

   

 Informations- och diskussionsärende  

   

17 Redovisning av StyrelseAkademiens 

utvärdering av Forskarrådet 

Föredragande: Anna Henricsson, 

StyrelseAkademien 
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 Beslutsärende  

   

18 Rekommendation om en konsoliderad 

delegations- och arbetsordning 

Föredragande: Linda Ampel Bergqvist 

Forskarrådet beslutade: 

• att rekommendera Formas och 

Forskarrådet, i den konstellation som 

påbörjar sin mandatperiod den 1 januari 

2022, att under 2022 fortsätta arbetet med 

en arbets- och delegationsordning för 

Forskarrådet 

• att delegera till generaldirektören att se till 

att rekommendationen om en arbets- och 

delegationsordning för Formas forskarråd 

tas upp vid nästkommande 

forskarrådsmöte, som blir det första i 

Forskarrådets nya konstellation. 

 

Forskarrådet gjorde vissa justeringar i listan med 

rekommendationer. 

   

 Informations- och diskussionsärenden  

   

19 Övrigt 

Föredragande: Emma Gretzer 

 

   

20 Aktuella utlysningar och anmälningar 

Föredragande: Emma Gretzer 

 

   

 Summering   

 

Vid protokollet 

 

 Justeras 

Elisabeth Tejme 

 

 Lena Gustafsson 


