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Sammanträde med Formas Forskarråd den 17 juni 2021 

Närvarande: 

Ledamöter 
Gustafsson, Lena 
Balfors, Berit 
Bastviken, David 
Bjarnegård, Helena 
Hagberg, Lovisa (punkt 5–16) 
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 

  
Anmält 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. Det beslutades att en 
övrig punkt ska tas upp efter punkt 7 
 

2 Protokoll från Forskarrådets per 
capsulam-beslut 30 mars och 
sammanträde den 14 april sammanträde 
2021 

Till handlingarna. 

   
3 Översikt dagens möte 

Föredragande: Emma Gretzer 
 

   
4 Ekonomiskt utfall och prognos 

Föredragande: Karin Leth 
 

   
 Informations- och diskussionsärenden  
   
5 Presentation från Knut och Alice 

Wallenbergs stiftelse 
Föredragande: Göran Sandberg 

 

   
6 Pågående översyn kriterier 

Föredragande: Erik Roos och Lissa 
Nordin 
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 Beslutsärenden  
   
7 Pågående översyn Årliga öppna 

Föredragande: Katarina Nordqvist 
Forskarrådet beslutade: 

• att anta de vägledande principerna för 
översynen enligt förslag 

   
 Övrig punkt: Formas ansvarsområden och 

tidiga avslag 
Föredragande: Johanna van Schaik 
Dernfalk 

Forskarrådet beslutade: 
• att inte göra någon förändring vad gäller 

beslutanderätten av tidiga avslag 
• att ge Formas i uppdrag att genomföra 

ett utvecklingsarbete på kort sikt enligt 
förslag: 

o utveckla utlysningstexten för 
den årliga öppna utlysningen 

o ha dialog med Forskarrådet om 
Formas ansvarsområden 

o i samråd med Forskarrådet 
eventuellt förändra process 

o utveckla beslutskommunikation 
till sökande 

o utveckla intern hantering av 
frågor från sökande   

o undersöka möjlighet att inrätta 
funktion dit forskare kan vända 
sig 

 
Ledamoten David Bastviken för till protokollet 
att han anser att hantering av tidiga avslag i vissa 
fall inte har skett enligt Formas principer för 
transparens. Formas tar med sig inkomna 
synpunkter från sökande i utvecklingsarbetet. 

   
 Informations- och diskussionsärende  
   
8 Strategidiskussion – Partnerskapen i 

Horisont Europa 
Föredragande: Britta Fängström  

 

   
 Beslutsärenden  
   
9 Internationell rambudget 

Föredragande: Britta Fängström 
Forskarrådet beslutade: 

• att totalt avsätta minst 120 och mest 200 
miljoner kronor/år för både nya och 
pågående internationella samarbeten 
från och med 2022, 

• att Formas, utöver redan beslutade 
budgetar för partnerskap inom Horisont 
Europa, kan delta i nya internationella 
utlysningar med upp till 5 miljoner 
kronor år 2022, upp till 35 miljoner 
kronor år 2023, upp till 35 miljoner 
kronor år 2024 och upp till 30 miljoner 
kronor år 2025 enligt förslag, 
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• att Formas kan delta i de första 

utlysningarna inom ramen för 
partnerskapen inom Horisont Europa, 
enligt tidigare Forskarrådsbeslut och 
förslag. 

   
10 Fördelning av medel i 

kommunikationsutlysningen 2021 
Föredragande: Åsa Granberg 

Forskarrådet beslutade: 
• att öka budgeten med 5 635 817 kronor 
• att bevilja medel till de 12 högst rankade 

ansökningarna till det sammanlagda 
beloppet 20 635 817 kronor enligt 
förslag bilaga 1 

• att punkten förklaras omedelbart 
justerad 

 
Forskarrådet önskar att på ett kommande möte 
ha en diskussion om kommunikation av 
forskningsresultat. 
 
Ledamoten Berit Balfors anmälde jäv och deltog 
inte i beslutet. 

   
11 Genomförande av 

kommunikationsutlysning 2022 
Föredragande: Åsa Granberg 

Forskarrådet beslutade: 
• att genomföra Formas 

kommunikationsutlysning 2022 enligt 
förslag 

   
12 Fördelning av medel i utlysningen 

Resurseffektivt och kemikaliesmart 
Föredragande: Louise Staffas 

Forskarrådet beslutade: 
• att bevilja medel till de tio högst rankade 

ansökningarna till det sammanlagda 
beloppet 39 719 590 kronor enligt 
förslag bilaga 2 

• att punkten förklaras omedelbart 
justerad 

 
Ledamöterna Berit Balfors, David Bastviken och 
Rolf Lidskog anmälde jäv och deltog inte i 
beslutet. 

   
13 Fördelning av medel i utlysningen 

Samhällsplanering för omställning 
Föredragande: Jon Loit 

Forskarrådet beslutade: 
• att fördela medel till det sammanlagda 

beloppet 134 967 290 kronor enligt 
förslag bilaga 3 

• att punkten förklaras omedelbart 
justerad 

 
Ledamöterna Berit Balfors, David Bastviken, 
Patrik Söderholm, Rolf Lidskog och Camilla 
Sandström anmälde jäv och deltog inte i 
beslutet. 
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Vid protokollet 

 Justeras 

 

Elisabeth Tejme 

 Lena Gustafsson 

14 Fördelning av medel i utlysningen om 
växtskydd till nytta för svensk 
trädgårdsproduktion 
Föredragande: Åsa Frisk 

Forskarrådet beslutade: 
• att bevilja medel efter utlysning inom 

trädgårdsforskning till två 
forskningsprojekt enligt förslag bilaga 4  

• att punkten förklaras omedelbart 
justerad 

   
15 Övrigt 

Föredragande: Emma Gretzer 
 

   
16 Anmälningar 

Föredragande: Emma Gretzer 
Delades endast skriftligt. 


