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Sammanträde med Formas Forskarråd den 10–11 februari 2021 

Närvarande: 

Ledamöter 

Gustafsson, Lena 

Balfors, Berit 

Bastviken, David 

Hagberg, Lovisa 

Lidskog, Rolf 

Lind, Hans 

Ljung, Karin 

Nordin, Christina 

Olsen, Björn 

Petersson, Ingrid 

Sandström, Camilla 

Söderholm, Patrik 

 

 

ordförande, professor emerita  

professor 

professor 

miljöstrateg 

professor 

professor 

professor 

generaldirektör (Jordbruksverket) 

professor 

generaldirektör (Formas) 

professor 

professor 
 

Anmälda förhinder 

Bjarnegård, Helena 

 

riksarkitekt 

  

Övriga  

Eriksson, Erik 

Gretzer, Emma  

Olsson, Åsa 

 

Tejme, Elisabeth 

van Schaik Dernfalk, Johanna 

 

chef för avdelningen för analys och policy 

chef för avdelningen för samhällsbyggande 

chef för avdelningen för digital 

verksamhetsutveckling 

handläggare, sekreterare Forskarrådet 

chef för avdelningen för areella näringar 

 

§ Ärende Beslut/Åtgärd 

1 Godkännande av dagordningen 

 

Dagordningen godkändes.  

 

2 Protokoll från Forskarrådets sammanträde 

den18 november och 17 december 2020 

godkändes 

Till handlingarna. 

   

3 Översikt dagens möte 

Föredragande: Emma Gretzer 

 

   

 Informations- och diskussionsärenden  

4 Ekonomiskt utfall och prognos 

Föredragande: Karin Leth 

 

   

5 Omvärldsbevakning 

Föredragande: Katarina Nordqvist 

 

   

 Beslutsärende  

6 Kvalitetssäkrad finansieringsprocess 

Föredragande: Linda Bergqvist Ampel, 

Åsa Frisk och Karla Anaya Carlsson 

Forskarrådet beslutade: 

• att fastställa Formas principer för 

finansieringsverksamheten enligt förslag 

• att Formas regelbundet genomför en 

extern granskning av 

beredningsprocessen för ett urval av de 
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utlysningar som myndigheten 

administrerar 

 Informations- och diskussionsärenden  

7 Översyn av Formas bedömningskriterier 

Föredragande: Erik Roos och Lissa 

Nordin 

 

   

8 Extern analys av forskningspropositionen 

Föredragande: Sverker Sörlin 

 

   

 Beslutsärende  

9 Årliga öppna utlysningen 2021 

Föredragande: Alexandra Jeremiasson 

Forskarrådet beslutade: 

• att genomföra en årlig öppen utlysning 

2021, 

• att utlysningen ska bestå av två 

delutlysningar:  

o Forskningsprojekt,  

o Forskningsprojekt till forskare 

tidigt i karriären,  

• att medel till respektive delutlysning 

avsätts från budgeten proportionellt till 

det sammantagna söktrycket för 

respektive delutlysning, 

• att varje sökande endast får komma in 

med en ansökan till någon av 

delutlysningarna, 

• att varje sökande kan ha maximalt ett 

löpande projekt åt gången från någon av 

Formas årliga öppna utlysningar, 

• att projektansökningar i årliga öppna 

utlysningen får söka upp till högst 

1 miljon kronor per år i genomsnitt över 

projektets totala antal år. 

• att kriteriet Kommunikation med 

intressenter/användare formuleras om så 

att det inkluderas i kriteriet 

Frågeställningens möjliga samhällsnytta 

 

Önskemål från Forskarrådet att ordet ”kriterier” 

byts ut mot ”bedömningsgrunder” genomgående 

i alla Formas utlysningar. 

   

10 Djurskyddsutlysningen 2021 

Föredragande: Alexandra Jeremiasson 

Forskarrådet beslutade: 

• att genomföra utlysningen om tillämpad 

forskning kring djurskydd med en total 

budget på 48 miljoner kronor. 

   

11 Mobilitetsstöd för forskare tidigt i 

karriären 2021 

Föredragande: Åsa Frisk 

Forskarrådet beslutade: 

• att genomföra utlysningen 

Mobilitetsstöd för forskare tidigt i 

karriären, med en total budget på 100 

miljoner kronor, enligt förslag  
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12 Akutbidrag 2021 

Föredragande: Emma Gretzer 

Forskarrådet beslutade: 

• att öppna utlysningen Akutbidrag enligt 

förslag  

   

13 Utvärderingsstrategi 

Föredragande: Erik Roos 

Forskarrådet beslutade: 

• att fastställa Formas utvärderingsstrategi 

enligt förslag 

 

Önskemål från Forskarrådet att rådet ska 

involveras tidigt i arbetet med handlingsplaner. 

   

14 Deltagande i Mistras utlysning om 

samhällstransformation 

Föredragande: John Tumpane 

Forskarrådet beslutade: 

• att delta i Mistras utlysning om 

Samhällstransformation och 

klimatomställning med en total budget 

om upp till 40 miljoner kronor, förutsatt 

att ansökningarna håller hög kvalitet 

• att programmet ska utvärderas enligt 

Mistras ordinarie rutiner innan frågan 

om eventuell fortsatt stöd efter 2024 

behandlas av Forskarrådet. 

• att fortsatt stöd baseras på samverkan 

mellan finansiärerna och att dialog om 

gemensamma utlysningar inleds så tidigt 

som möjligt i dessa processer. (Exakt 

formulering av denna punktsats 

beslutades av ordförande Lena 

Gustafsson och generaldirektör Ingrid 

Petersson efter mötet, enligt delegering 

av Forskarrådet). 

 

Ledamöterna Camilla Sandström och Patrik 

Söderholm anmälde jäv och deltog inte i beslutet 

på denna punkt. 

   

 Informations- och diskussionsärenden  

15 Nationella forskningsprogram - revidering 

av agendor och utvärdering 

Föredragande: Katarina Buhr och Karla 

Anaya-Carlsson 

 

   

16 Övrigt 

Föredragande: Emma Gretzer 

 

   

17 Anmälningar 

Föredragande: Emma Gretzer 

 

 

Vid protokollet 

 Justeras 

Elisabeth Tejme 

 Lena Gustafsson 


