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Sammanträde med Formas Forskarråd den 17 december 2020
Närvarande:
Ledamöter
Gustafsson, Lena
Balfors, Berit
Bastviken, David
Bjarnegård, Helena
Hagberg, Lovisa
Lidskog, Rolf
Lind, Hans
Ljung, Karin
Nordin, Christina
Petersson, Ingrid
Sandström, Camilla
Söderholm, Patrik

ordförande, professor emerita
professor
professor
riksarkitekt
miljöstrateg
professor
professor
professor
generaldirektör (Jordbruksverket)
generaldirektör (Formas)
professor
professor

Anmälda förhinder
Olsen, Björn

professor

Övriga
Gretzer, Emma
Tejme, Elisabeth
van Schaik Dernfalk, Johanna

chef för avdelningen för samhällsbyggande
handläggare, sekreterare Forskarrådet
chef för avdelningen för areella näringar

§

Ärende

Beslut/Åtgärd

1

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

Informationsärende
2

Forsknings- och innovationspropositionen
Föredragande: Katarina Nordqvist
Beslutsärenden

3

Budget 2021
Föredragande: Karin Leth

Forskarrådet beslutade:
• att fastställa budgeten för 2021 enligt
förslag
• att fastställa beloppen som redovisas i
avsnittet ”Budget och prognos för
forskningsmedel” för 2022–2024 som
planeringsunderlag
• att delegera till generaldirektören att
besluta om användningen av medel under
projektrelaterade kostnader och
återbetalda medel
• att delegera till generaldirektören att göra
justeringar i konsekvens med förändringar
i regleringsbrev och nyttjande av
anslagskredit 2020.
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4

Nordisk akvakultur
Föredragande: Conny Rolén
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Forskarrådet beslutade:
• att fördela medel i utlysningen Nordisk
hållbar akvakultur enligt beslutsprotokoll
bilaga 1
• att till generaldirektören, efter
föredragning av ansvarig
forskningssekreterare, delegera beslut om
att bevilja ett eventuellt tillkommande
projekt
• att öka Formas budget för utlysningen
med upp till 1 700 000 kronor
• att punkten förklaras omedelbart justerad.
Ordförande Lena Gustafsson och vice ordförande
David Bastviken anmälde jäv och deltog inte i
beslutet. Ledamoten Ingrid Petersson var
ordförande under denna punkt.

5

Utlysningar nya medel 2021
Föredragande: John Tumpane och
Katarina Buhr

Forskarrådet beslutade:
• att Formas under 2021 kan öppna
utlysningarna 1–10 i Tabell 2
• att ge generaldirektören och Forskarrådets
ordförande i uppdrag att, med hänsyn till
Forsknings- och innovationspropositionen
2020 och de uppdrag till Formas som
följer, samt Formas regleringsbrev för
2021, prioritera mellan utlysningarna
ovan samt fastställa den slutgiltiga
budgeten och övergripande tidsplanen
• att stärka internationell
finansiärssamverkan på
livsmedelsområdet med upp till 6 miljoner
kronor
• att utöka budgetutrymme i utlysningen
”Samhällsplanering för omställning (steg
2)”, med upp till 30 miljoner kronor
• att punkten förklaras omedelbart justerad
Forskarrådet kommer att ha ett extrainsatt möte i
januari för förtydligande av Formas uppdrag i
regeringens forskningsproposition och eventuella
konsekvenser för utlysningarna.

Vid protokollet

Justeras
Elisabeth Tejme

Lena Gustafsson

