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 Protokoll 
 

2022-11-23 
 

Sammanträde med Formas forskarråd  

Närvarande 

Ledamöter  Övriga 

David Bastviken, professor, vice ordförande i 
Forskarrådet, ordförande under detta möte 

Berit Balfors, professor 

Helena Bjarnegård, riksarkitekt (punkt 1–15) 

Ola Hansén, director public affairs (punkt 1–16) 

Johan Kuylenstierna, generaldirektör Formas 

Rolf Lidskog, professor (punkt 3–21) 

Hans Lind, professor 

Ove Nilsson, professor 

Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket 

Björn Olsen, professor 

Camilla Sandström, professor 

Anmält förhinder: 

Kerstin Johannesson, professor 

Sylvia Schwaag Serger, ordförande  

 Linda Bell, chef för avdelningen för areella näringar 

Emma Gretzer, chef för avdelningen för 
samhällsbyggande 

Elisabeth Tejme, handläggare, sekreterare 
Forskarrådet 

John Tumpane, chef för avdelningen för miljö 

Ärenden 

# Punkt Föredragande Beslut / Åtgärd 

1 Godkännande av dagordningen David Bastviken Dagordningen godkändes 

2 Godkännande av föregående 
protokoll 

David Bastviken Till handlingarna 

3 Översikt av mötet Emma Gretzer  
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 Beslutsärenden   

4 Budget för 2023 och redovisning 
av ekonomiskt utfall och prognos 
för 2022–2026 

Karin Leth Forskarrådet beslutade 

• att fastställa budgeten för 2023 
enligt förslag, 

• att fastställa beloppen som 
redovisas i avsnittet ”Budget och 
prognos för forskningsmedel” för 
2024–2026 som planerings-
underlag, 

• att delegera till generaldirektören 
att besluta om användningen av 
medel under projektrelaterade 
kostnader och återbetalda 
forskningsmedel, 

• att delegera till generaldirektören 
att göra justeringar i konsekvens 
med förändringar i regleringsbrev 
och utfallet på forsknings-
anslagen för 2022. 

5 Fördelning av medel i Formas 
årliga öppna utlysning 

Åsa Frisk Forskarrådet beslutade 

• att bevilja medel enligt förslag i 
bilaga 1,  

• att delegera till generaldirektören 
att om lämpligt bevilja medel till 
nästa projekt i rankinglistan för 
respektive beredningsgrupp, där 
sökanden väljer att ta tillbaka 
ansökan, med hänsyn tagen till 
rådande budgetläge, 

• att punkten förklaras omedelbart 
justerad 

Följande ledamöter anmälde jäv och 
deltog inte i besluten för de olika 
beredningsgrupperna: 

Brg 2001: Berit Balfors, Camilla 
Sandström, David Bastviken och Ove 
Nilsson. Formas generaldirektör Johan 
Kuylenstierna tog över som ordförande 
vid detta beslut. 

Brg 2002: Camilla Sandström och David 
Bastviken. Formas generaldirektör Johan 
Kuylenstierna tog över som ordförande 
vid detta beslut. 

Brg 2003: Camilla Sandström och David 
Bastviken. Formas generaldirektör Johan 
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Kuylenstierna tog över som ordförande 
vid detta beslut. 

Brg 2004: Camilla Sandström och David 
Bastviken. Formas generaldirektör Johan 
Kuylenstierna tog över som ordförande 
vid detta beslut. 

Brg 2005: Berit Balfors och David 
Bastviken. Formas generaldirektör Johan 
Kuylenstierna tog över som ordförande 
vid detta beslut 

Brg 2006: Camilla Sandström  

Brg 2007: David Bastviken. Formas 
generaldirektör Johan Kuylenstierna tog 
över som ordförande vid detta beslut 

Brg 2009: Berit Balfors och Camilla 
Sandström. 

Brg 2010: Berit Balfors, Camilla 
Sandström, David Bastviken och Rolf 
Lidskog. Formas generaldirektör Johan 
Kuylenstierna tog över som ordförande 
vid detta beslut. 

6 Fördelning av medel i 
utlysningen Smak och Sensorik 

Alexander Dubois Forskarrådet beslutade 

• att fördela medel efter utlysning 
Smak och Sensorik – från jord till 
bord, enligt förslag i bilaga 2; 

• att delegera till Formas 
generaldirektör att gå vidare till 
nästa rankade projekt om något 
av de beviljade tackar nej; 

• att punkten förklaras omedelbart 
justerad.  

7 Fördelning av medel i 
utlysningen Hållbar 
livsmedelsförsörjning i osäkra 
tider 

Susanne 
Johansson 

Forskarrådet beslutade 

• att fördela medel i 
utlysningen Hållbar 
livsmedelsförsörjning i osäkra 
tider enligt förslag i bilaga 3, 

• att delegera till Formas 
generaldirektör att om lämpligt 
gå vidare till nästa rankade 
projekt om någon av de beviljade 
tackar nej, 

• att punkten förklaras omedelbart 

justerad. 
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8 Fördelning av medel i 
utlysningen Forskarskolor för 
hållbart samhällsbyggande 

Josefin Wangel Forskarrådet beslutade 

• att öka budgeten från 
120 000 000 till 195 865 980 
kronor, 

• att fördela medel efter utlysning 
om Forskarskolor för hållbart 
samhällsbyggande enligt bilaga 
4, 

• att punkten förklaras omedelbart 

justerad. 

Rolf Lidskog anmälde jäv på denna punkt 
och deltog inte i beslutet. 

9 Fördelning av medel i 
utlysningen Klimatneutrala och 
inkluderande kommuner 

Anna Hult Forskarrådet beslutade 

• att fördela medel i 
utlysningen Klimatneutrala och 
inkluderande kommuner enligt 
förslag i bilaga 5, 

• att punkten förklaras omedelbart 
justerad 

10 Fördelning av medel i 
utlysningen Klimatanpassning på 
tvären: gränsöverskridande 
utmaningar och åtgärder 

Malin Mobjörk Forskarrådet beslutade 

• att fördela medel i 
utlysningen Klimatanpassning på 
tvären – gränsöverskridande 
utmaningar och åtgärder enligt 
bilaga 6, 

• att öka budgeten från 
120 000 000 till 125 316 727 
kronor, 

• att delegera till Formas 
generaldirektör att om lämpligtgå 
vidare till nästa rankade projekt 
om någon av de beviljade tackar 
nej, 

• att punkten förklaras omedelbart 
justerad  

Camilla Sandström och David Bastviken 
anmälde jäv på denna punkt och deltog 
inte i beslutet. Formas generaldirektör 
Johan Kuylenstierna tog över som 
ordförande vid detta beslut. 

11 Fördelning av medel i 
utlysningen Internationellt 
nätverksbidrag för Agenda 2030 

Karin Önneby Forskarrådet beslutade 

• att fördela medel i 
utlysningen Internationellt 
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nätverksbidrag för Agenda 2030 
enligt bilaga 7, 

• att delegera till Formas 
generaldirektör att om lämpligt 
gå vidare till nästa rankade 
projekt om någon av de beviljade 
tackar nej, 

• att punkten förklaras omedelbart 
justerad  

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

12 Fördelning av medel i 
utlysningen Nya former av 
skogsskötsel för flera 
samhällsmål 

Karin Perhans Forskarrådet beslutade 

• att fördela medel i utlysningen 
Nya former av skogsskötsel för 
flera samhällsmål enligt bilaga 8, 

• att delegera till Formas 
generaldirektör att om lämpligt 
gå vidare till nästa rankade 
projekt om något av de beviljade 
projekten tackar nej, 

• att punkten förklaras omedelbart 
justerad. 

Camilla Sandström och David Bastviken 
anmälde jäv på denna punkt och deltog 
inte i beslutet. Formas generaldirektör 
Johan Kuylenstierna tog över som 
ordförande vid detta beslut. 

13 Fördelning av medel i 
utlysningen Hållbar 
vattenresurshantering 

Therese Woodhill Forskarrådet beslutade 

• att utöka budgeten från 160 000 
000 kronor till 172 266 055 
kronor,  

• att bevilja medel till de 11 högst 
rankade ansökningarna enligt 
bilaga 9,  

• att delegera till Formas 
generaldirektör att om lämpligt 
gå vidare till nästa rankade 
projekt om något av de beviljade 
tackar nej,  

• att punkten förklaras omedelbart 
justerad. 

Berit Balfors, Camilla Sandström och 
David Bastviken anmälde jäv på denna 
punkt och deltog inte i beslutet. Formas 
generaldirektör Johan Kuylenstierna tog 
över som ordförande vid detta beslut. 
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14 Delegationsbeslut om Nordforsks 
utlysning ”Sustainable agriculture 
and climate change” 

Jessica Ekström Forskarrådet beslutade 

• att delegera till generaldirektören 
att besluta om fördelning av 
medel för utlysningen 
Sustainable Agriculture and 
Climate Change inom 
NordForsk, när slutligt förslag 
föreligger. 

15 Öppna ny utlysning om Resilient 
klimatomställning 

Anna Kaijser Forskarrådet beslutade 

• att öppna utlysningen Resilient 
klimatomställning i enlighet med 
underlag 

16 Utlysningsplan 2023 Emma Gretzer, Tea 
Madunic Olsson 
och Tove 
Andreasson Derner 

Forskarrådet beslutade 

• att nya utlysningar ska 
genomföras enligt förslag,  

• att en utlysningsplan 
innehållande redan beslutade 
utlysningar samt de 
tillkommande utlysningarna på 
mötet 23 november 2022 tas 
fram, 

• att klargörande beslut gällande 
budget, inriktning och design för 
utlysningarna i tabell 2 ska fattas 
av Forskarrådet under 2023 

17 Forskarrådets arbetsplan 2023 Emma Gretzer Forskarrådet beslutade 

• att anta den preliminära 
arbetsplanen för 2023 enligt 
förslag, med revidering under 
2023, 

• att förslag till arbetsplan för 2024 
tas fram till Forskarrådsmötet i 
september 2023. 

 Informations- och 
diskussionsärenden 

  

18 Överenskommelse om 
reformering av 
bedömningssystemet 

Lissa Nordin  

19 Utredningen En effektiv 
organisation för statlig 
forskningsfinansiering 

Susanne Karlsson  
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20 Övrigt Emma Gretzer  

21 Anmälningar Emma Gretzer  

 

Vid protokollet    Justeras 

 

Elisabeth Tejme   David Bastviken 


