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Bakgrund

 Förslag i SOU Från värdekedja till värdecykel (Ola Alterå)

 Regeringsuppdrag från Miljödepartementet i nära samverkan med 
Näringsdepartementet

 Budget för 2018-2020 (avrapportering mars 2021)

 Baserat på Januariavtalet tillsätts flera viktiga utredningar med betydelse för 
övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi



Delegater

 Ordförande Åsa Domeij (Axfood)

 Caroline Ankarcrona (IVA)

 Catrin Gustavsson (Södra)

 Klas Gustafsson (Tekniska Verken, Linköping)

 Lina Bergström (Återvinningsindustrierna)

 Monica Bellgran (KTH)

 Weine Wiqvist (Avfall Sverige)

 Jonas Carlehed (IKEA)



Kansli

 Delegationen bistås av ett kansli som nås på

 E-post: delegation.cirkularekonomi@tillvaxtverket.se

 Kanslichef Ylva Norén

 Koordinator Therese Lindberg

 Handläggare Andreas Anderholm Pedersen + en till på gång

 I Malmö/Stockholm
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Delegationens uppgifter
Ett rådgivande organ till regeringen; fattar och ansvarar för sina egna 
beslut
 Samordnande kraft för omställningen till en cirkulär ekonomi

 Skapa ett innovativt, konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv på 
nationell och regional nivå

 Skapa en omställning som kan bidra till de nationella miljömålen, 
stärka svensk konkurrenskraft och öka Sveriges bidrag till 
genomförandet av Agenda 2030

 Föreslå kostnadseffektiva styrmedel till regeringen



Arbeten

• Analys av styrmedel

• Analys av ”cirkulär ekonomi” i grannländer

• Lyssna på akademin, näringsliv och stat/kommun



Avgränsningar

• Fråga om ”plastsamordnarens” placering klargörs.

• Regeringen avser enligt budgetproposition för 2020 20 ta fram en 
nationell strategi för cirkulär ekonomi. Det görs inom 
regeringskansliet



Tre prioriteringar

 Plast

 Offentlig upphandling

 Design för cirkularitet

Till sin hjälp har Delegationen en referensgrupp som omfattar ett femtiotal 
experter inom ovanstående områden.



Referensgrupperna till Delegationen

En för varje fokusområde:

• Plast

• Offentlig upphandling

• Design för cirkularitet

Bred förankring i näringsliv och industri, bransch- och 
intresseorganisationer, akademi, myndigheter och civilsamhälle samt 
regional och kommunal nivå, kan modifieras efter behov (i dagsläget ett 
femtiotal personer)

R



Referensgruppernas uppgifter

• ge expertråd om var det finns hinder och motverkande
styrmedel

• bistå i att göra lämpliga avgränsningar inom respektive
fördjupningsområde

• föreslå konkreta åtgärder, till exempel informationsinsatser, 
work-shops m.m.



Sex utmaningar



Annat som är på gång

• Ny hemsida: www.delegationcirkularekonomi.se

• Dialog med de Strategiska innovationprogrammen; Produktion 2030, 
RE:Source, Piia, Metalliska, BioInnovation, STRIM samt Vinnova

• Förstudie om ett Bonus-Malus system för avfallshantering. 

• 25/11 Seminarium med fokus på cirkulära krav i offentlig upphandling.

• Kansliet förstärks med ytterligare en handläggare efter årsskiftet

http://www.delegationcirkularekonomi.se/



