
Delegationen för Cirkulär ekonomi
RE:Source-dagen
2018.11.21



Delegationen för cirkulär ekonomi
Ordförande och ledamöter

Åsa Domeij utsedd till ordförande

8 ledamöter; Caroline Ankarcrona (IVA), Catrin 
Gustavsson (Södra), Anna Felländer (KTH), Klas 
Gustafsson (Tekniska Verken, Linköping), Lina 
Bergström (Återvinningsindustrierna), Monica 
Bellgran (KTH), Weine Wiqvist (Avfall Sverige) och 
Jonas Carlehed (IKEA)

Referensgrupp stödjer arbetet

delegation.cirkularekonomi@tillvaxtverket.se

mailto:delegation.cirkularekonomi@tillvaxtverket.se


Delegationen för cirkulär ekonomi
Ny plattform för omställning

Rådgivande organ

Kunskapscentrum och kontaktpunkt

Strategi för omställning till cirkulär och biobaserad 
ekonomi

Utbildning, information, Omvärldsbevakning

Utgå från betänkandet om cirkulär ekonomi (SOU 
2017:22).



Delegationen för cirkulär ekonomi
Organisation

Tillväxtverkets uppdrag

Sekretariat med kompetens

Malmö och Stockholm

Underlag inför möten och organisera 
detsamma.

Säkerställa samordning 

Sprida kunskap från arbetet

Redovisning under åren 2019 - 2021.



Delegationen för cirkulär ekonomi
Synergier till andra uppdrag inom Miljö & Innovation

Miljödriven näringslivsutveckling

Utlysning inom cirkulär ekonomi till regionerna

Handlingsplaner för att integrera miljö och klimat

Klimatsynk

Innovationsynk

Nationella programmet



Utlysning cirkulär ekonomi

Kan sökas senast 1 november 

Öppen målgrupp: juridisk person, t.ex. företag, nätverk, klusterorganisationer 

Medlen kan användas till insatser som:

 stödjer företagens affärsutveckling och utveckling av värdekedjan (från 
råmaterial, produktion, distribution, till användning och återvinning). 

 produkt- och affärsutveckling, 

 minskat resursberoende genom effektivisering av produktionsprocesserna 



Innovationsynk
Mötesplats för projekt inom forskning och innovation

Kartläggning Projektledarträffar Spridningsaktiviteter Lärandeprocesser



Cirkulär ekonomi
22/11 - 2018

26 pågående projekt – 10 avslutade

198 mkr beviljat

Samtliga programområden

Projektbanken/hemsidan



• Projekt finansierat av EU/Horizon
2020

• Samarbete mellan 6 länder

• Stärka cirkulära affärsmodeller 
hos SME

• Projektet består av

• Stöd till SME

• Verifiering av metod

Vad är 

EU H2020 Grant no.777773 



RAW MATERIAL DESIGN PRODUCTION DISTRIBUTION USE WASTE

Nya affärsmodeller
SME

Till cirkulära flödenFrån linjära flöden 

EU H2020 Grant no.777773 



Tillväxtverket stärker Sverige



Vi skapar förutsättningar för

företagande

attraktiva regionala miljöer där 

företag utvecklas. 



1,2 miljoner företag

97 %  har färre än 10 anställda

29 %  leds av kvinnor

69 %  vill växa 

28 %  ser brist på rätt kompetens som stort hinder 

24 %  ser lagar och regler som stort hinder

40 %  är ”innovativa”

16 %  exporterar



Stora regionala skillnader
Unika konkurrensfördelar – nyckeln till utveckling



Basfakta om oss

Nationell myndighet med regional 
närvaro

430 medarbetare

3 miljarder i budget ett genomsnittligt år 

Varav 1,4 miljarder från EU



Våra erbjudanden

Kunskap Nätverk Finansiering



Områden vi arbetar med 

Förenkling Kompetensförsörjning

DigitaliseringAffärsutvecklingRegional 
kapacitet

Starta företag 



Möt oss på webben & i sociala medier


