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 Protokoll 
 

2022-09-27--28 
 

Sammanträde med Formas forskarråd  

Närvarande 

Ledamöter  Övriga 

Sylvia Schwaag Serger, ordförande  

Berit Balfors, professor (punkt 1–10, 16–21) 

David Bastviken, professor 

Helena Bjarnegård, riksarkitekt  

Ola Hansén, director public affairs (punkt 1–15, 
17–21) 

Kerstin Johannesson, professor (punkt 1–19) 

Johan Kuylenstierna, generaldirektör Formas 

Rolf Lidskog, professor 

Hans Lind, professor 

Ove Nilsson, professor 

Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket 

Björn Olsen, professor  

Camilla Sandström, professor  

 Linda Bell, chef för avdelningen för areella näringar 

Emma Gretzer, chef för avdelningen för 
samhällsbyggande 

Elisabeth Tejme, handläggare, sekreterare 
Forskarrådet 

Ärenden 

# Punkt Föredragande Beslut / Åtgärd 

1 Godkännande av dagordningen Sylvia Schwaag 
Serger 

Dagordningen godkändes 

2 Godkännande av föregående 
protokoll 

Sylvia Schwaag 
Serger 

Till handlingarna 

3 Presentation av Formas nya 
generaldirektör 

Johan 
Kuylenstierna 
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4 Formas i omvärlden   

5 Översikt av mötet Emma Gretzer, 
Klara Eitrem 
Holmgren, Tea 
Madunic Olsson 
och Tove 
Andreasson Derner 

 

6 Ekonomiskt utfall, prognos och 
eventuella justeringar under 
hösten 

Karin Leth och John 
Tumpane 

 

 Beslutsärenden   

7 Fördelning av medel i 
utlysningen i Kolinlagring som 
klimatåtgärd i jordbruksmark 

Henrik Pompeius Forskarrådet beslutade 

• att fördela medel i utlysningen 
Kolinlagring som klimatåtgärd i 
jordbruksmark enligt bilaga 1 

• 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 

David Bastviken anmälde jäv på denna 
punkt och deltog inte i beslutet 

8 Delegationsbeslut för utlysningen 
Joint Call FACCE – SuSCrops: 
Agrobiodiversity 

Jessica Ekström Forskarrådet beslutade 

• att delegera till generaldirektören 
att besluta om fördelning av 
medel för utlysningen Joint Call 
Facce SuSCrops 
Agrobiodiversity, när slutligt 
förslag föreligger. 

9 Fördelning av medel i 
Biodiversa+: Bevarande av 
biologisk mångfald och 
ekosystem på land, i sötvatten 
och hav 

Osman Tikansak 
och Magnus 
Tannerfeldt 

Forskarrådet beslutade 

• att öka budgeten för utlysningen 

Biodiversa+: Bevarande av 

biologisk mångfald och 

ekosystem på land, i sötvatten 

och hav till 39 533 991 kronor  

• att fördela medel i utlysningen 

enligt bilaga 1, med 19 533 991 

kronor 2022, 10 000 000 kronor 

2023 och 10 000 000 kronor 

2024. 
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• att punkten förklaras omedelbart 

justerad 

Camilla Sandström och David Bastviken 
anmälde jäv på denna punkt och deltog 
inte i beslutet 

10 Fastställande av strategisk 
forskningsagenda för det 
nationella forskningsprogrammet 
om hav och vatten 

John Tumpane Forskarrådet beslutade 

• att fastställa den strategiska 

forskningsagendan för det 

nationella forskningsprogrammet 

om hav och vatten enligt bilaga 

1, med beaktande av 

Forskarrådets synpunkter. 

Forskarrådet hade medskick om tillägg i 
agendan som belyser vikten av diversitet 
inom arter. 

11 Öppna utlysning om klimat, 
vatten och biologisk mångfald 
(NFP Klimat och NFP Hav och 
vatten) 

Katarina Buhr Forskarrådet beslutade 

• att öppna ny utlysning inom 
klimat, vatten och biologisk 
mångfald, 

• att Formas vid nästa 

Forskarrådsmöte den 26 oktober 

presenterar ett modifierat förslag 

enligt diskussionerna på 

Forskarrådsmötet den 27 

september, som är förankrat hos 

programkommittéerna för NFP 

Klimat och NFP Hav och vatten. 

 Informations- och 
diskussionsärenden 

  

12 Impact innovation (tidigare 
benämnt Nästa generation 
strategiska innovationsprogram) 

Louise Staffas  

13 Utvärderingarna av de nationella 
forskningsprogrammen 

Susanne Karlsson  

14 Utredningen En effektiv 
organisation för 
forskningsfinansiering 

Susanne Karlsson  

15 Introduktion till studiebesök på 
Urban Deli 

Linda Bell  
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16 Uppföljning Översyn 
forskarinitierad forskning 

Hanna Ridefelt  

 Beslutsärenden   

17 Ändringar i årliga öppna 
utlysningen 2023 

Hanna Ridefelt Forskarrådet beslutade 

• att införa en begränsning i 
Formas årliga öppna utlysning 
från och med 2023, som innebär 
att en projektledare för ett 
pågående projekt i en annan 
utlysning från Formas, inte kan 
söka medel i Formas årliga 
öppna utlysning som 
huvudsökande, 

• att Formas ska genomföra en 
konsekvensanalys och fastställa 
vilken typ av bidrag som ska 
omfattas av ovanstående 
begränsning och vilka bidrag 
som undantas, 

• att omformulera 
bedömningsgrunden för 
samhällsnytta och 
kommunikation genom att stryka 
delen som handlar om 
kommunikation om 
forskningsresultat. 

Formas formulerar den exakta 
ordalydelsen för ovanstående ändringar. 

18 Inriktning Forskarrådets 
arbetsplan 

Emma Gretzer Forskarrådet beslutade 

• att uppdra åt Formas att 
återkomma med arbetsplan i 
enlighet med diskussionen på 
mötet 28 september 2022, till 
mötet den 23 november 2022. 

 Informations- och 
diskussionsärende 

  

19 Formas deltagande i partnerskap 
i Horisont Europa 

Britta Fängström  

 Beslutsärende   

20 Internationell rambudget Britta Fängström Forskarrådet beslutade 

• att avsätta max 200 miljoner 
kronor per år för både nya och 
pågående internationella 
samarbeten från och med år 
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2023. Beslutet gäller till dess att 
ett nytt beslut tas av 
Forskarrådet. 

• att Formas kan delta i nya 
internationella utlysningar med 
upp till 10 miljoner kronor 2023, 
upp till 39 miljoner kronor 2024, 
upp till 44 miljoner kronor 2025, 
upp till 32 miljoner kronor 2026 
och upp till 5 miljoner kronor 
2027 i enlighet med bilaga 1. 

 Informationsärende   

21 Anmälningar 

• Aktuella utlysningar 

• Beslut fattade efter delegation 

Emma Gretzer  

 

 

Vid protokollet    Justeras 

 

Elisabeth Tejme   Sylvia Schwaag Serger 


