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Ordföranden har ordet 

Delegatiönen fö r cirkula r ekönömi (Delegatiönen) har ett intensivt a r baköm sig. En 
bred ö versyn gjördes av vad söm ha nder inöm Sveriges ömsta llning till en cirkula r 
ekönömi, fra mst med ö gönen pa  vilka insatser söm fra mjar cirkula r na ringslivs- öch 
industriell utveckling. En ömsta llning inöm sa va l na ringsliv söm öffentlig sektör skulle 
bidra till ett ba ttre resursutnyttjande öch ett fössilfritt samha lle. Omsta llningen fra n en 
linja r till en resurseffektiv biöbaserad cirkula r ekönömi – öch en fössilfri ekönömi – a r 
ta tt sammanbundna. Delegatiönen avser att under 2020 ö ka sin samverkan med bland 
annat Fössilfritt Sverige.  
 
Delegatiönen har i uppdrag att vara ett virtuellt kunskapscentrum öch köntaktpunkt fö r 
relevanta aktö rer. Under va ren 2020 kömmer Delegatiönen att presentera en ny 
hemsida öch lögötype fö r att tydliggö ra detta ansvar. Sverige har en rad kömpetenta 
aktö rer men bilden av hela Sveriges ömsta llning behö ver sta llas samman öch 
fö rtydligas. Den nya hemsidan ska presentera en ö versikt ö ver alla initiativ öch lötsa 
besö kare pa  hemsidan vidare till ra tt kunskapska lla.  
 
Regeringen kömmer under 2020 att arbeta med sa va l en natiönell strategi fö r cirkula r 
ekönömi söm med samverkansgruppen Näringslivets klimatomställning. Delegatiönen 
ser pösitivt pa  dessa initiativ öch kömmer att ha lla sig införmerad öm hur pröcesserna 
utvecklas fö r att se hur öch öm man kan samverka. I sitt arbete tar Delegatiönen öcksa  
Sveriges röll söm en av de ledande skögsindustrierna i va rlden i beaktande. 
 
Det finns ett mycket stört intresse bland Sveriges aktö rer fö r ömsta llningen fra n den 
linja ra till den cirkula ra ekönömin. Sedan Delegatiönens Referensgrupp inledde sitt 
arbete fö r mindre a n ett a r sedan har det bildats ett antal Initiativgrupper, söm tar sig an 
specifika, avgra nsade fra gesta llningar i syfte att la mna fö rslag pa  styrmedel till 
Delegatiönen. Mycket kvalificerade persöner fra n en rad ölika intressenter arbetar 
ideellt i dessa grupper öch det mömentum söm finns börgar fö r att Sverige kan ö ka 
takten i ömsta llningsarbetet. Delegatiönen bedö mer att den möt slutet av a r 2020 kan 
bö rja sta lla samman en katalög av styrmedelsfö rslag att la mna ö ver till regeringen 
under fö rsta kvartalet 2021. 
 
I denna rappört redögö rs körtfattat fö r arbetet under 2019 öch initiativ 2020. Fö r 
ytterligare detaljer ha nvisas till Bilaga 3 Delegationen för cirkulär ekonomi 
Verksamhetsplan 2020. 
 
Fö r Delegatiönen fö r cirkula r ekönömi 
 
 
 
Å sa Dömeij 
Ordfö rande i Delegatiönen fö r cirkula r ekönömi 
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Delegationens fokusområden 

Delegationen inledde sitt arbete med en bred1 genomlysning av frågor som främjar en 
resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi i Sverige. I mars fattade Delegationen 
beslut om att till en början begränsa sig till tre fokusområden att titta på ur ett system-
perspektiv; plast, offentlig upphandling och design för cirkularitet. Fokusområdena 
överlappar delvis varandra och skapar synergier, till exempel mellan plast och textil. 
Om Delegationen bedömer det relevant kan fler fokusområden komma att läggas till.  

 

Plast  
Delegationen valde plast av flera anledningar. Det finns en stor outnyttjad potential i att 
samla in, sortera och återvinna plast, vilket i sin tur leder till ökad tillgång på återvun-
net material. Detta bygger på rena, säkra och kontinuerliga materialflöden. Därigenom 
aktualiseras också frågorna om ett förändrat producentansvar och spårbarhet. Delegat-
ionen kommer under 2020 att initiera arbete kring ett utökat producentansvar och för-
stärkt spårbarhet. 

 

Offentlig upphandling  
Offentlig upphandling omsätter enorma summor, vilket ger upphandlare stor möjlighet 
att påverka vilka krav som ställs vid upphandling. Staten/region/kommun bör vara fö-
rebilder och bidra med kunskap. Upphandlingsmyndighetens regleringsbrev för 2020 
har förtydligats; myndigheten ska bland annat ”öka kännedömen öm hur offentlig upp-
handling kan användas söm ett viktigt verktyg för att bidra till en cirkulär ekönömi” öch 
”se över hur strategisk upphandling kan främja en cirkulär ekönömi genöm hela inköps-
pröcessen”.   
  
Delegationen hade ett mycket uppskattat seminarium om cirkulära krav i offentlig upp-
handling och bildade då en samverkansgrupp med SKR och Kammarkollegiet för att bi-
dra till Upphandlingsmyndighetens arbete.  
  
Delegationen är också representerad i styrelsegruppen för RE:Sources projekt Testa cir-
kulär upphandling i praktiken.  

 

Design för cirkularitet  
Delegationen har ingående diskuterat att en förlängning av material- och produktliv 
måste tas med redan i designstadiet av produktionsprocesser och produkter. Det är ka-
pitalkrävande, och kommersiellt osäkert, att testa nya produktionssätt och produkter. 
Innovationer behöver kunna skalas upp och kommersialiseras. Delegationen har skapat 
ett forum för programcheferna för de strategiska innovationsprogrammen att träffas 
och detta arbete kommer att fortsätta under 2020.   
  
I januari i år har VINNOVA en utlysning inom programmet Cirkulär och biobaserad eko-
nomi Från teori till praktik, söm vänder sig till ”aktörskönstellatiöner söm vill analysera 
policyfrågor och beteendefaktorer som motverkar en omställning till en cirkulär och/el-
ler biöbaserad ekönömi”.  
 

 
1 Presentatiöner gjördes av Stephen Hintön Cönsulting, IVL, Svenskt Na ringsliv, 
Naturva rdsverket, SIS, Nördregiö, IVÅ, Design and Lifestyle Hub Danmark, RE:Söurce, 
Ha llbar utveckling Ska ne, Tillva xtverket, RagnSells, Plastreturraffinaderi (Kemifö retagen i 
Stenungsund), Chalmers Industriteknik samt Pröfu 
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Under 2020 kommer Delegationen att besöka Borås och titta på hur man arbetar med 
design för cirkularitet inom textil. Det finns flera intressanta exempel, bland annat 
Guringo Design Studio som utgått från perspektivet att göra rätt från början och att 
klädproduktionen ska ske inom planetens gränser. Guringo visar upp 3D-printade orga-
niska funktionsplagg med kort livslängd som går att slänga i hushållssoporna för att se-
dan kunna bli till biogas. 

 

Delegationens uppdrag 

1. Framtagande av strategi för Delegationens arbete 
Delegatiönen har i uppdrag att utarbeta en strategi fö r arbetet med en cirkula r ekönömi 
öch redögö ra fö r arbetet med att genömfö ra den. Strategin ska inkludera hur 
ömsta llningen kan stimuleras pa  ölika niva er i samha llet. Delegatiönen har a ven 
mö jlighet att la mna fö rslag till regeringen utö ver vid de uppdragsbundna tillfa llena (den 
1 mars 2019–2021). I december 2019 skickade Delegatiönen da rfö r in ett inspel2 till 
den natiönella strategi fö r cirkula r ekönömi söm regeringen ha ller pa  att ta fram samt i 
februari 2020 ett fö rslag3 öm att a ndra beskattningsreglerna fö r viss elektrönik söm 
sa ljs begagnad. 
 
Delegatiönen har öcksa  tagit fram en Verksamhetsplan fö r 2020, söm bifögas denna 
rappört. Verksamhetsplanen kan sa gas utgö ra Delegatiönens strategi, men bena mnes 
Verksamhetsplan fö r att inte skapa risk fö r fö rva xling med regeringens natiönella 
strategi. Verksamhetsplanen presenteras pa  Delegatiönens hemsida öch a r ett levande 
dökument, söm kömmer att revideras 1–2 ga nger per a r. 
 
Denna rappört redögö r fö r hur Delegatiönen inledde sitt arbete med att identifiera tre 
fökusömra den öch hur den sedan mer specifikt arbetat med de ölika delmömenten i 
uppdraget. 

2. Kontaktpunkt mellan relevanta aktörer  
Vara en kontaktpunkt mellan relevanta aktörer i syfte att underlätta arbetet och skapa 
synergier.  

 
Extern information till Delegationen 
Från start har Delegationen varit noga med att skapa öppenhet och kännedom om dess 
arbete. Till Delegationsmötena under 2019 bjöds talare4 in för att ge Delegationen en 
bred orientering om vilka aktörer och initiativ som bidrar till Sveriges omställning från 
en linjär till en cirkulär ekonomi. 

 
Delegationen presenterar sig externt 
Under 2019 har Delegationen och kansliet deltagit i ett antal konferenser, workshops, 
seminarier med mera för att presentera Delegationen och bjuda in aktörer att lämna 
förslag via kansliets brevlåda. 
 

 

 
2 Se bilaga 1 Delegatiönens inspel infö r regeringens arbete med att ta fram en natiönell 
strategi fö r cirkula r ekönömi 
3 Se bilaga 2 Fö rslag rö rande skatt pa  kemikalier i viss elektrönik 
4 Se inledningen under rubriken Delegatiönens fökusömra den 
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Referensgruppen 
I uppdraget ingår att skapa en Referensgrupp, och sedan den skapades har Delegation-
ens roll som kontaktpunkt ökat. I dagsläget har två så kallade Initiativgrupper skapats, 
och nya förslag kommer in till kansliet så gott som varje vecka. Se punkt 5 Skapa en Re-
ferensgrupp. 

 
Ny webb 
Under våren kommer Delegationen att presentera en ny hemsida och en ny logotype. 
Detta är ett led i att underlätta kontakten mellan relevanta aktörer och främja samver-
kan. Den nya hemsidan ska utgöra en väg in för alla som har intresse för cirkulär eko-
nomi, oavsett vad, och erbjuda information både direkt och genom hänvisningar till 
bland annat andra aktörers hemsidor. Hemsidan ska också innehålla en flik för finansie-
ring med information om och länkar till olika utlysningar/bidrag och dylikt. En annan 
viktig funktion för hemsidan är att lyfta goda exempel och inspirera aktörer att våga 
prova omställning i liten skala.  

 
Referensgruppen och dess Initiativgrupper 
Referensgruppen (se punkt 5) har träffats två gånger och bidragit med en rik flora av 
förslag som grupperats inom sex utmaningar. Inom gruppen har Initiativgrupper bil-
dats, där en expert samlar relevanta personer som på eget initiativ tittar närmare på 
tydligt avgränsade frågeställningar i syfte att komma med förslag på styrmedel. 

 
Intresset är mycket stort för att bilda Initiativgrupper och Delegationen planerar att i 
slutet av 2020 bjuda in till ett seminarium, där en bred målgrupp erbjuds ta del av alla 
förslag. Seminariet kommer även att websändas för att öka tillgängligheten.  

3. Identifiera hinder och motverkande styrmedel; förslag till 
regeringen  

Identifiera hinder och motverkande styrmedel, behov av utbildning, information samt ge 
råd och föreslå kostnadseffektiva åtgärder till regeringen  

 
Delegationen har lagt stort fokus på att identifiera styrmedel som behöver införas, av-
skaffas eller modifieras. Som ett första inspel har Delegationen föreslagit regeringen att 
avskaffa skatt på kemikalier i viss elektronik som säljs begagnad. Resonemanget är all-
mängiltigt och skulle också kunna appliceras på textil och plast. 

 
Kretsloppsdelegationens rapporter 
Delegationen har upphandlat en konsult som går igenom rapporterna från Kretslopps-
delegationen 5. I dessa rapporter förslogs åtskilliga styrmedel och Delegationen vill se 
över om några som då inte genomfördes är relevanta att ta upp igen. Den ”framtidsvis-
iön”6 som skrevs 1997 av Kretsloppsdelegationen handlar om Sverige 2022, men skulle 
lika gärna kunna ha varit skriven idag. 

 
Producentansvar och spårbarhet 
Både frågorna om producentansvar och spårbarhet har tagits upp av Referensgruppen 
för olika branscher och material. Som påtalats under rubriken Plast kommer Delegat-
ionen att ta initiativ på området och det kan gälla såväl plast som andra material. 

 
5 Dir. 1993:67, Beslut vid regeringssammantra de 1993-05-27. 
6 Bilaga 4 Framtidsvisiön fra n Kretslöppsdelegatiönen 
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4. Utgöra ett kunskapscentrum  
Utgöra ett kunskapscentrum och svara för omvärldsbevakning genom att samla goda 
exempel och information om pågående betydande initiativ samt underlätta en effektiv 
samverkan mellan dessa.  
 
Kansliet bedriver ett aktivt arbete tillsammans med en webutvecklingsbyrå med att 
skapa ett virtuellt kunskapscentrum. Det handlar om att skapa ett nav för alla aktörer 
inom cirkulär ekonomi där de kan hitta information, goda exempel och kontakter till 
möjliga samverkanspartners. Websidan kommer också att ge Delegationen möjlighet att 
öka kommunikationen kring sitt arbete och profilera Delegationen som en samlande ak-
tör för Sveriges omställning till en cirkulär ekonomi. 
 
Omvärldsbevakning 
Delegationen etablerar kontakt med och utbyter erfarenheter kring hur strategier för 
cirkulär ekonomi genomförs i olika länder, bland annat Danmark, Nederländerna och 
Finland. Delegationen följer också utvecklingen av cirkulär ekonomi i EU och den Gröna 
given med flera initiativ.  

5. Utse Referensgrupp  
Utse en referensgrupp med relevanta aktörer som med sin sakkunskap och erfarenhet ska 
stödja delegationens arbete. Delegationens ordförande sammankallar referensgruppen.  

 
Delegationens referensgrupp 
Regeringens beslut att inrätta en Delegation för cirkulär ekonomi nämner att Delegat-
ionen ska utse en referensgrupp med relevanta aktörer som med sin sakkunskap och 
erfarenhet ska stödja delegationens arbete. Delegationens ordförande sammankallar re-
ferensgruppen.  

 
Under våren 2019 tillsatte Delegationen en referensgrupp; till att börja med indelad i 
tre undergrupper utifrån Delegationens beslutade fokusområden Plast, Offentlig upp-
handling och Design för cirkularitet. Personerna i referensgruppen är valda utifrån sin 
kompetens inom dessa områden och sitter i gruppen i personlig kapacitet. Referens-
gruppen omfattar (mars 2020) 52 personer och modifieras utefter behov. Referens-
gruppen sammanträdde vid två tillfällen under 2019 och har även möjlighet att sam-
verka och gemensamt arbeta via den webbaserade arbetsytan Microsoft Teams.  
 
Under 2019 har referensgruppen genererat en stor mängd förslag på styrmedel och 
andra förslag som kan stötta omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi. Dessa 
förslag har vidarebearbetats i olika former av både Delegationens kansli och referens-
gruppsmedlemmar. Delegationen har även beslutat att inrätta Initiativgrupper som kan 
vidarebearbeta dessa förslag genom att ta fram tydliga problemformuleringar samt 
konkreta förslag som kan läggas fram till Delegationen för att eventuellt tas vidare i rap-
porteringen till regeringen.   
 
Workshop 14 juni 
Den 14 juni sammanträdde Delegationens referensgrupp för första gången. Syftet med 
mötet var att genomföra en kick-off och informera om referensgruppens roll och arbets-
uppgifter. Vid mötet hölls en workshop för att ta fram det som referensgruppen såg som 
prioriterade åtgärder att arbeta med inom respektive fokusområde. Workshopen resul-
terade i en stor mängd olika utmaningar och förslag på åtgärder för Delegationen att ar-
beta vidare med.  
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Workshop 18 oktober 
Inför referensgruppens andra sammanträdande hade kansliet sammanställt förslagen 
från workshopen den 14 juni och presenterat dessa för Delegationen. Vid Delegations-
mötet i september gjordes en prioritering av förslagen och följande områden valdes ut 
för referensgruppen att fokusera på i den kommande workshopen den 18 oktober; 1. 
Utred producentansvaret för all plast 2. Differentierad skatt beroende på återvunnet 
material 3. Stärkt spårbarhet 4. Gröna överenskommelser 5. Design principer 6. För-
längd garantitid.  
 
Under workshopen den 18 oktober fick referensgruppen sedan arbeta enligt workshop-
mödellen ”wörld café” öch diskutera samt utveckla de sex förslag söm Delegatiönen 
presenterade.  
 
Initiativgrupper  
Utifra n den genömfö rda pröcessen med referensgruppen framköm det under 2019 ett 
fö rslag att skapa en Initiativgrupp fö r att undersö ka mö jligheterna att ö ka 
a tervinningen av sa  kallade innövatiönskritiska metaller (enligt EU:s lista ö ver metaller 
öch mineraler söm a r av kritisk betydelse fö r Euröpas fö rsö rjningstrygghet av 
mineralra vara). Dessa metaller anva nds i bland annat batterier öch medicinskteknisk 
utrustning. En Initiativgrupp sattes samman med representanter fra n industri, akademi 
öch öffentlig sektör fö r att utarbeta könkreta fö rslag pa  hur a tervinningen av dessa 
metaller kan ö ka, bland annat genöm kravsta llning i öffentlig upphandling. Gruppen 
sammantra dde en fö rsta ga ng den 13 februari öch ska leverera fö rslag till Delegatiönen 
senast den 31 december 2020.  
 
Under 2019 sattes ytterligare en Initiativgrupp samman inöm ömra det cirkula r 
anla ggningsindustri. Gruppen besta r utav experter fra n industri, akademi öch öffentlig 
sektör öch kömmer att ta fram könkreta fö rslag till fö ra ndringar av va gledning, 
regelverk, lagstiftning öch andra styrmedel söm pa  1–3 a r kan skapa mer ha llbara 
materialflö den fö r byggmaterial i mark- öch anla ggningsindustrin. Gruppen 
sammantra der fö rsta ga ngen den 3 april öch kömmer att leverera fö rslag till 
Delegatiönen senast den 30 növember 2020.  
 
Kansliet har tagit fram ett körtfattat mandat fö r Initiativgrupperna sa  att de hanteras 
enhetligt. Mandatet specificerar fra gesta llning/ar, leveranser till Delegatiönen öch vad 
Delegatiönen erbjuder samt införmatiön öm att Initiativgruppernas fö rslag inte per 
autömatik kömmer att fö ras vidare till regeringen. Det a r Delegatiönen söm avgö r vilka 
fö rslag söm la ggs fram fö r regeringen.  
 
Det har a ven utav referensgruppsmedlemmar samt externa intressenter uttryckts 
intresse fö r att skapa ytterligare Initiativgrupper inöm ömra dena ideell secönd hand, 
kömmersiell secönd hand (mömsbefrielse), frivilliga a taganden öm garanterad livsla ngd 
pa  prödukter, ha llbar upphandling i sta der med mera. Delegatiönen har dessutöm dialög 
med ytterligare ett antal aktö rer söm vöre intressanta att samla i Initiativgrupper, till 
exempel kring ma tt pa  cirkularitet öch design principer fö r cirkularitet – exempel fra n 
textilömra det. 
 
Kansliet ser nu pa  nytt ö ver de fö rslag söm referensgruppen har tagit fram, fö r att se 
vilka ytterligare Initiativgrupper söm kan vara relevanta att skapa. Sedan 2019 anva nds 
Micrösöft Teams söm en gemensam plattförm fö r Delegatiönens referensgrupp öch 
Initiativgrupper da r gemensamt arbete kan utfö ras, va sentliga diskussiöner genömfö ras 
samt relevant införmatiön spridas till berö rda.  
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