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Sammanträde med Formas Forskarråd den 26 september 2019 

Närvarande: 

 

Ledamöter 

Gustafsson, Lena 

Bjarnegård, Helena 

Hagberg, Lovisa 

Lidskog, Rolf 

Ljung, Karin 

Nordin, Christina 

Olsen, Björn 

Petersson, Ingrid  

Sandström, Camilla 

Söderholm, Patrik  

 

 

 

 

ordförande, professor emerita  

riksarkitekt 

miljöstrateg 

professor 

professor 

generaldirektör (Jordbruksverket) 

professor 

generaldirektör (Formas) 

professor 

professor 

 
Anmälda förhinder 

Bastviken, David 

Balfors, Berit 

Hans Lind 

 

Övriga 

Gretzer, Emma  

Leth, Karin (punkt 1–15) 

Tejme, Elisabeth 

 

Personalföreträdare 

Rolén, Conny 

 

 

professor 

professor 

professor 

 

 

chef för avdelningen för samhällsbyggande 

förvaltningschef 

stabshandläggare, sekreterare Forskarrådet 

 

 

SACO 

§ Ärende Beslut/Åtgärd 

1 Godkännande av dagordningen 

 

Dagordningen godkändes.  

 

2 Protokoll från Forskarrådets sammanträde 

den 13 juni 2019 godkändes 

Till handlingarna 

   

3 Översikt dagens möte 

Föredragande: Emma Gretzer 

 

   

4 Ekonomiskt utfall och prognos  

 Föredragande: Karin Leth  

   

 Beslutsärenden  

   

5 Beslut efter diskussioner 25 september 

Föredragande: Emma Gretzer 

Forskarrådet beslutar att ge uppdrag till Formas 

kansli 

 

1. att lämna förslag till hur Forskarrådets 

årshjul kan revideras för att Forskarrådet i 

större omfattning ska kunna inkorporera 

viktiga strategiska frågor som framgår av 

instruktionen: 

• att ta fram förslag till hur 

delegationsordningen bör revideras i ett 

första steg 
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• att ta fram ett idépapper om hur beslut i 

enskilda ärenden skulle kunna delegeras 

från Forskarrådet utan att Formas 

legitimitet äventyras 

 

I uppdraget kan det ingå frågor kring 

kvalitetssäkring av beredningsprocessen, 

uppföljning och utvärdering samt hur Forskarrådet 

ska hållas informerat 

 

2. att hantera frågan om Formas 

övergripande styrform i samspel med 

regeringskansliet 

 

En lägesrapport ska lämnas på Forskarrådets möte 

i november 2019. 

   

6 Finansiering av projekt från utlysningen 

“Novel technologies, solutions and 

systems to reduce the greenhouse gas 

emissions of animal production systems” 

Föredragande: Linda Bergqvist Ampel 

Forskarrådet beslutade  

• att besluta om finansiering av de 

föreslagna projekten enligt bilaga 1 

• att punkten förklaras omedelbart justerad 

 

   

7 Finansiering av projekt i Trädgårds-

utlysningen III i samverkan med Stiftelsen 

Lantbruksforskning, SLF  

Föredragande: Linda Bergqvist Ampel 

Forskarrådet beslutade  

• att besluta om finansiering av de 

föreslagna projekten enligt bilaga 2 

• att punkten förklaras omedelbart justerad 

   

8 Finansiering av projekt i utlysningen Från 

forskning till praktik 

Föredragande: Hanna Ridefelt 

Forskarrådet beslutade  

• att fördela medel i utlysningen Från 

forskning till praktik – metoder och 

verktyg enligt bilaga 3 

• att utöka utlysningens budget med 11 336 

740 kronor från 20 000 000 kronor till 31 

336 740 kronor under perioden 2019–

2020 

• att punkten förklaras omedelbart justerad 

 

Ledamöterna Camilla Sandström och Patrik 

Söderholm anmälde jäv på denna punkt och deltog 

inte i beslutet. 

   

9 Finansiering av projekt i utlysningen 

Microplastic II 

Föredragande: Petra Wallsten 

Forskarrådet beslutade  

• att besluta om finansiering av de 

föreslagna projekten enligt bilaga 4 

• att besluta om delegering till GD och 

ordförande i förening att bevilja ett 

eventuellt fjärde projekt 

• att punkten förklaras omedelbart justerad 
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På mötet kompletterades utskickat underlag med 

information om projektet som föreslås för 

beviljning med delegering. 

 

Ledamoten Camilla Sandström anmälde jäv på 

denna punkt och deltog inte i beslutet. 

   

10 Finansiering av projekt i 

kommunikationsutlysning 2019 

Föredragande: Anna Volckerts 

Forskarrådet beslutade  

• att fördela medel efter Formas 

kommunikationsutlysning enligt bilaga 5 

• att utöka utlysningens budget med 779 

257 kronor, från 15 000 000 till 

15 779 257 kronor under perioden 2019–

2021 

• att punkten förklaras omedelbart justerad. 

 

Ordförande Lena Gustafsson och ledamoten 

Camilla Sandström anmälde jäv på denna punkt 

och deltog inte i beslutet. Forskarrådet gav 

ledamoten Ingrid Petersson i uppdrag att ta över 

som ordförande under denna punkt.  

   

11 Öppna kommunikationsutlysning 2020 

Föredragande: Anna Volckerts 
Forskarrådet beslutade  

• att genomföra kommunikationsutlysning 

enligt förslag 

   

12 Delegationsbeslut finansiering av projekt 

inom utlysningen ERA-net Blue 

Bioeconomy 

Föredragande: Anders Clarhäll 

Forskarrådet beslutade  

• att till ordföranden och generaldirektören 

delegera beslut om fördelning av medel i 

utlysningen ERA-Net Blue Bioeconomy 

upp till 15 miljoner kronor. 

   

13 Delegationsbeslut finansiering av projekt 

inom utlysningen METADIS 

Föredragande: Erika Ax  

Forskarrådet beslutade  

• att till ordföranden och generaldirektören 

delegera beslut om fördelning av medel i 

METADIS utifrån tillgängliga medel upp 

till 17 miljoner kronor. 

 

Diskussion om hur medlen inom det nationella 

livsmedelsprogrammet används för att bäst stödja 

målet med livsmedelsstrategin. Finansieringskälla 

för utlysningen ska ses över. På mötet 

kompletterades utskickat underlag med 

information om projekten som föreslås för 

beviljning med delegering. 

   

14 Öppna utlysning Att förverkliga de 

globala hållbarhetsmålen 

Föredragande: Katarina Buhr 

Forskarrådet beslutade  

• att öppna utlysningen Att förverkliga de 

globala hållbarhetsmålen. 
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15 Utveckling av den årliga öppna 

utlysningen 

Föredragande: Linda Bergqvist Ampel 

Forskarrådet beslutade 

• att forsknings- och utvecklingsprojekt till 

forskare tidigt i karriären kan finansieras i 

upp till fyra år från och med den öppna 

utlysningen 2020 

• att medel för mobilitetsstöd till forskare 

tidigt i karriären utlyses två gånger om 

året från och med 2020 som en fristående 

utlysning 

• att samtliga beviljade mobilitetsstöd 

tilldelas ett schablonbelopp på 100 000 

kronor per år för projektrelaterade 

kostnader 

• att Formas från och med år 2020 inte 

utlyser medel till utvecklingsprojekt inom 

ramen för den öppna utlysningen 

   

16 Aktivitetsplan Nationella programmen 

Föredragande: Sandro Caruso och Hanna 

Ridefelt 

Forskarrådet beslutade 

• att fastställa aktivitetsplanen för det 

nationella forskningsprogrammet för 

klimat enligt förslag 

• att fastställa aktivitetsplanen för det 

nationella forskningsprogrammet för 

hållbart samhällsbyggande enligt förslag 

   

17 Formas och Mistras 

forskningsprogramsatsning ”The Seed 

Box” 

Föredragande: Lissa Nordin 

Forskarrådet beslutade 

• att bevilja programförslaget The Seed Box 

fas II högst 12 MSEK under en två-

årsperiod (år 2020 till och med 2021), i 

enlighet med Mistras beslut 

• att punkten förklarades omedelbart 

justerad 

 

Ledamoten Rolf Lidskog anmälde jäv på denna 

punkt och deltog inte i beslutet. 

   

18 Implementering av det nationella 

forskningsprogrammet för livsmedel 

hösten 2019 

Föredragande: Erika Ax 

Forskarrådet beslutade 

• att till ordföranden och generaldirektören 

delegera beslut om genomförande av 

satsning(ar) för återstående medel inom 

det nationella forskningsprogrammet för 

livsmedel år 2019, till exempel för 

forskningskommunikation, nyttiggörande, 

innovation och/eller med 

samverkansfokus, på ett effektivt sätt. 

   

 Informations- och diskussionsärenden  

   

19 Strategisk agenda för det nationella 

forskningsprogrammet för livsmedel 

Föredragande: Erika Ax 
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20 Strategi för innovation 

Föredragande: Mattias Blomberg 

 

   

21 Forskarrådets möten 2020 

Föredragande: Elisabeth Tejme 

Datum för nästa års Forskarrådsmöten: 

5 februari 

21 april 

16–17 juni 

23–24 september 

18 november 

   

22 Återkoppling tidigare Forskarråd 

Föredragande: Emma Gretzer 

 

   

23 Aktuellt från Formas 

Föredragande: Formas ledningsgrupp 

 

   

24 Anmälningar och aktuella utlysningar 

Föredragande: Emma Gretzer 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Elisabeth Tejme 

 

Justeras 

 

 

Lena Gustafsson 


