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Sammanträde med Formas Forskarråd den 26 oktober 2021 

Närvarande: 

Ledamöter 
Gustafsson, Lena 
Balfors, Berit 
Bastviken, David 
Bjarnegård, Helena 
Lidskog, Rolf 
Lind, Hans 
Ljung, Karin 
Nordin, Christina  
Olsen, Björn  
Petersson, Ingrid 
Sandström, Camilla 
Söderholm, Patrik 

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

  
Anmält förhinder 
Hagberg, Lovisa 

 
miljöstrateg 

  
Övriga  
Gretzer, Emma  
Tejme, Elisabeth 
John Tumpane 

chef för avdelningen för samhällsbyggande 
handläggare, sekreterare Forskarrådet 
chef för avdelningen för miljö 
 

§ Ärende Beslut/Åtgärd 
1 Godkännande av dagordningen 

 
Dagordningen godkändes.  
 

2 Aktuellt från Formas 
Föredragande: Emma Gretzer 

 

   
 Beslutsärenden  
3 Fördelning av medel i mobilitets-

utlysningen 
Föredragande: Åsa Frisk 

Forskarrådet beslutade 
• att utöka den totala budgeten för 

utlysningen Mobilitetsstöd för forskare 
tidigt i karriären från 100 000 000 kr till 
104 130 750 kr 

• att bevilja medel i utlysningen 
Mobilitetsstöd för forskare tidigt i 
karriären enligt förslag, bilaga 1 

• 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 Berit Balfors anmälde jäv på denna 
punkt och deltog inte i beslutet.  
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Vid protokollet Justeras 

 

Elisabeth Tejme Lena Gustafsson 

4 Fördelning av medel i utlysningen om 
Den svenska skogens roll i klimat-
omställningen 
Föredragande: Henrik Pompeius och 
Louise Staffas 

Forskarrådet beslutade 
• att utöka den totala budgeten för 

utlysningen Den svenska skogens roll i 
klimatomställningen med 1 582 421 kr 
till totalt 141 582 421 kr 

• att fördela medel för utlysningen Den 
svenska skogens roll i 
klimatomställningen enligt förslag, 
bilaga 2 

• att punkten förklaras omedelbart 
justerad 

 
Ledamöterna Camilla Sandström, David 
Bastviken, Karin Ljung och Rolf Lidskog 
anmälde jäv på denna punkt och deltog inte i 
beslutet.  

   
5 Fördelning av medel i utlysningen om 

Från forskning till tillämpning för ett 
hållbart samhälle 
Föredragande: Louise Staffas och Mattias 
Blomberg 

Forskarrådet beslutade 
• att bevilja medel till de 21 högst rankade 

ansökningarna till det sammanlagda 
beloppet 77 980 557 kronor, se bilaga 3 

• 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 

   
6 Fördelning av medel i utlysningen om 

Landsbygder och regional utveckling 
Föredragande: Cathy Hill 

Forskarrådet beslutade 
• att utöka budgeten för utlysningen 

Landsbygder och regional utveckling 
från 62 000 000 till 70 571 603 kronor 

• att fördela medel för utlysningen 
Landsbygder och regional utveckling 
enligt förslag, bilaga 4 

• att punkten förklaras omedelbart 
justerad 

 
Ledamöterna Berit Balfors, Camilla Sandström, 
och Rolf Lidskog anmälde jäv på denna punkt 
och deltog inte i beslutet. 

   
 Informations- och diskussionsärende  
7 Delegationsordning 

Föredragande: Victor Hylén  
 


