
 

 
1 (3) 

 

 

 

Formas – Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 

Organisationsnummer: Drottninggatan 89 Telefon: registrator@formas.se 

202100-5232 Box 1206 111 82 Stockholm 08 775 40 00 formas.se 
 

 Protokoll 
 

2022-10-26 
 

Sammanträde med Formas forskarråd  

Närvarande 

Ledamöter  Övriga 

David Bastviken, professor, vice ordförande i 
Forskarrådet, ordförande under detta möte 

Berit Balfors, professor 

Helena Bjarnegård, riksarkitekt  

Ola Hansén, director public affairs (punkt 1–7) 

Kerstin Johannesson, professor 

Johan Kuylenstierna, generaldirektör Formas 

Rolf Lidskog, professor 

Hans Lind, professor 

Ove Nilsson, professor (punkt 8–11) 

Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket 

Björn Olsen, professor (punkt 1–7) 

Camilla Sandström, professor  

Anmält förhinder: 

Sylvia Schwaag Serger, ordförande  

 Emma Gretzer, chef för avdelningen för 
samhällsbyggande 

Elisabeth Tejme, handläggare, sekreterare 
Forskarrådet 

John Tumpane, chef för avdelningen för miljö 

Ärenden 

# Punkt Föredragande Beslut / Åtgärd 

1 Godkännande av dagordningen David Bastviken Dagordningen godkändes 

2 Godkännande av föregående 
protokoll 

David Bastviken Till handlingarna 

3 Översikt av mötet Emma Gretzer  
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 Beslutsärenden   

4 Fördelning av medel i 
utlysningen Sociala och kulturella 
perspektiv på klimatförändringar 
och biologisk mångfald 

Anna Kaijser Forskarrådet beslutade 

• att öka budgeten från 80 000 000 
kronor till 118 237 000 kronor, 

• att fördela medel i utlysningen 
Sociala och kulturella perspektiv 
på klimatförändringar och 
biologisk mångfald enligt bilaga 1 
och 2, 

• att punkten förklaras omedelbart 
justerad. 

Mötets ordförande David Bastviken och 
ledamöterna Rolf Lidskog och Camilla 
Sandström anmälde jäv på denna punkt 
och deltog inte i beslutet. Ledamoten 
Johan Kuylenstierna tog över som 
ordförande under punkten. 

5 Fördelning av medel i 
utlysningen Från forskning till 
tillämpning för ett hållbart 
samhälle 2022 

Mattias Blomberg Forskarrådet beslutade 

• att öka budgeten från 60 000 000 
kronor till 70 217 023 kronor, 

• att fördela medel i utlysningen 
Från forskning till tillämpning 
enligt bilaga 3, 

• att delegera till generaldirektören 
att om lämpligt 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. 

Forskarrådet uttryckte särskilt önskemål 
om att få ta del av utvärdering av denna 
utlysnings effekter. Formas ska 
återkomma om detta. 

6 Fördelning av medel i 
utlysningen Nycklarna till en 
cirkulär ekonomi 

Louise Staffas Forskarrådet beslutade 

• att fördela totalt 29 646 767 
kronor till åtta projekt i 
utlysningen Nycklarna till en 
cirkulär ekonomi enligt bilaga 4, 

• att punkten förklaras omedelbart 
justerad.  
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7 Delegationsbeslut – Fördelning 
av medel i andra utlysningen i 
ERA Net ICRAD 

Alexandra 
Jeremiasson 

Forskarrådet beslutade 

• att delegera till generaldirektören 

att besluta om fördelning av 

medel i andra utlysningen i ERA 

Net ICRAD, när slutligt förslag 

föreligger. 

8 Forskarinitierad forskning – mål 
och syfte 

Hanna Ridefelt Forskarrådet beslutade 

• att anta förslaget till målbild för 
Formas forskarinitierade 
forskning, 

• att anta förslaget till syfte för 
forskningsprojekt inom Formas 
öppna utlysning, 

• att anta åtgärder under 2023 

enligt förslag. 

 Informations- och 
diskussionsärende 

  

9 Utlysningen om klimat, vatten 
och biologisk mångfald 

Katarina Buhr  

 Beslutsärende   

10 Blå innovation Mattias Blomberg Forskarrådet beslutade 

• att öppna ny utlysning Blå 
innovation – 
Genomförandeprojekt 

 Informations- och 
diskussionsärende 

  

11 Övrigt Emma Gretzer  

 

 

Vid protokollet    Justeras 

 

Elisabeth Tejme   David Bastviken 


