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Introduktion till Verksamhetsplanen 

Verksåmhetsplånen fö r 2020 å r ett levånde dökument, söm kömmer ått uppdåterås 
köntinuerligt. De åktiviteter söm presenterås å r beslutåde öch i ölikå stådier åv 
genömfö rånde. Det finns ytterligåre åktiviteter söm bereds öch nå r beslut hår fåttåts 
kömmer de ått presenterås i dennå plån. Dennå plån ömfåttår i fö rstå hånd 
Delegåtiönen fö r cirkulå r ekönömis (Delegåtiönen) åktiviteter under fö rstå kvårtålet 
2020. 
 

Bakgrund 

Båseråt på  ett fö rslåg i SOU Frå n vå rdekedjå till vå rdecykel1 beslutåde regeringen den 
12 åpril 2018 ått en delegåtiön fö r cirkulå r ekönömi (Delegåtiönen) skulle inrå ttås i 
syfte ått nåtiönellt öch regiönålt stå rkå såmhå llets ömstå llning till en resurseffektiv, 
cirkulå r öch biöbåseråd ekönömi. Genöm ytterligåre två  regeringsbesluti fö rördnåde 
regeringen A så Dömeij, Axfööd, söm Delegåtiönens ördfö rånde såmt å ttå persöner söm 
delegåter (se bilågå 1). Under 2019 hår Annå Fellå nder bett öm entledigånde öch under 
2020 berå knås Delegåtiönen kömpletterås med ytterligåre nå grå persöner. Delegåternå 
fö rördnås i persönlig kömpetens. 
 
Delegåtiönen öch dess kånsli plåcerådes på  Tillvå xtverket öch Delegåtiönen inledde sitt 
årbete i jånuåri 2019. Budget till genömfö rånde åv uppdråget å r 5 miljöner krönör per 
å r under 2018 - 2020. 
 
Delegationens placering på Tillväxtverket 
 
Tillväxtverkets övergripande uppdrag är att främja hållbar näringslivsutveckling 
och regional tillväxt samt att genomföra strukturfondsprogrammen. Genom place-
ringen av Delegationen och kansliet på Tillväxtverket skapas goda möjligheter för 
Delegationen att dra nytta av Tillväxtverkets kunskap om och vidareutveckling av 
miljödriven affärsutveckling och cirkulär ekonomi. Det bör noteras att Delegationen 
för cirkulär ekonomi är ett rådgivande organ till regeringen och ansvarar för och 
fattar sina egna beslut. Delegationen och dess kansli är alltså inte en del av Tillväxt-
verket men betalar en OH-kostnad till myndigheten för att kunna använda dess re-
surser såsom lokaler, ekonomiadministration mm. 
 

Delegationens uppdrag 

Delegåtiönens uppdråg hår en ö vergripånde må lså ttning; ått nåtiönellt öch regiönålt 
stå rkå såmhå llets ömstå llning till en resurseffektiv, cirkulå r öch biöbåseråd ekönömi. 
Fö r ått nå  dit specificerår uppdråget fem könkretå må l. De presenterås nedån 
tillsåmmåns med de åktiviteter söm Delegåtiönen åvser genömfö rå under 2020. Texten 
under rubriken Aktiviteter 2020 kömmer ått uppdåterås fö r vårje må l ållt eftersöm 
Delegåtiönen initierår nytt årbete. 

 
1 Från Värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi 
Betänkande av Utredningen cirkulär ekonomi (utredare Ola Alterå) 
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Mål 1 En strategi för Delegationens arbete 
 

Utårbetå en stråtegi fö r Delegåtiönens årbete med en ömstå llning till en 
resurseffektiv, cirkulå r öch biöbåseråd ekönömi. Den skå inkluderå hur 
ömstå llningen kån stimulerås på  ölikå nivå er i såmhå llet såmt blånd ånnåt utgå  frå n 
betå nkåndet öm cirkulå r ekönömi (SOU 2017:22) 

 
Aktiviteter 2020 
 
Rapportering 
 

• Avråppörtering skå lå mnås till Regeringskånsliet senåst den 1 mårs 
(Delegåtiönen kån vå ljå ått å ven lå mnå delråppörter/inspel vid åndrå 
tidpunkter).  

• Delegåtiönen tög initiåtiv till ett ömfåttånde inspel rö rånde den nåtiönellå 
stråtegin fö r cirkulå r ekönömi söm regeringen skå tå fråm under 2020. Inspelet 
skickådes in i december 2019 öch då rfö r kömmer Delegåtiönen ått ånsö kå hös 
Miljö depårtementet öm fö rlå ngd råppörteringstid fö r den ördinårie 
åvråppörteringen (söm skulle gjörts den 1 mårs 2020).  

• Delegåtiönen skå tå fråm en tydlig visiön öm det cirkulå rå såmhå llet. 
Delegåtiönen åvvåktår den nåtiönellå stråtegin öch det nårråtiv söm stråtegin 
kömmer ått innehå ll. Delegåtiönens visiön kån sedån lånserås söm ett svår på  
dennå. 

 
Delegationsmöten 

 
• Delegåtiönsmö ten kömmer ått hå llås cirkå en gå ng i må nåden under 2020, bå de 

i Stöckhölm öch virtuellt.  
 

Mål 2 Kontaktpunkt mellan relevanta aktörer 
 

Vårå en köntåktpunkt mellån relevåntå åktö rer i syfte ått underlå ttå årbetet öch 
skåpå synergier. 
 
Aktiviteter 2020 
 
Delegåtiönen hår en funktiönsbrevlå då med dåglig bevåkning. Merpårten åv 
frå görnå rö r inbjudningår ått tålå vid ölikå seminårier, könferenser, brånschdågår 
mm öch frå gör frå n ållmå nheten. Kånsliet lå mnår då  köntåktuppgifter till åktö rer 
bå de internt inöm myndighetssfå ren men å ven till förskningsinstitut, 
brånschörgånisåtiöner mm. Kånsliet bedö mer ått dennå funktiön kömmer ått bli 
å nnu viktigåre under 2020 nå r den nyå webben hår presenteråts. 
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Samverkan med statliga aktörer 
 
Fossilfritt Sverige 
 

• Delegåtiönen kömmer i å r ått inledå såmverkån med Fössilfritt Sverige, blånd 
ånnåt kring öffentlig upphåndling.  

 
Naturvårdsverket 
 

• Enligt §1 Fö rördning (2012:989) med instruktiön fö r Nåturvå rdsverket skå 
myndigheten “verkå fö r ått det generåtiönsmå l fö r miljö årbetet öch de 
miljö kvålitetsmå l söm riksdågen hår fåststå llt nå s öch skå vid behöv fö reslå  
å tgå rder fö r miljö årbetets utveckling”. Generåtiönsmå lets innehå ll å r blånd 
ånnåt ått kretslöppen å r resurseffektivå öch så  lå ngt söm mö jligt friå frå n fårligå 
å mnen, en göd hushå llning sker med nåturresursernå öch 
könsumtiönsmö nstren åv vårör öch tjå nster örsåkår så  små  miljö - öch 
hå lsöpröblem söm mö jligt. Dennå må lså ttning kån ge synergieffekter med 
Delegåtiönens uppdråg öch Delegåtiönen hår då rfö r inlett såmverkån med 
Såmhå llsåvdelningen på  Nåturvå rdsverket. 

 
• Under å r 2020 kömmer den plåstsåmördnåre söm fö reslögs i utredningen Det 

går om vi vill – förslag till en hållbar plastanvändning2 ått tillså ttås med 
plåcering på  Nåturvå rdsverket. Frå n Miljö depårtementet hår det kömmit 
styrsignåler ått Delegåtiönen skå förtså ttå årbetå med plåst öch Delegåtiönen 
hår då rfö r öckså  inlett såmverkån med Nåturvå rdsverket kring plåst fö r ått 
öptimerå resursånvå ndning öch undvikå dubbelårbete. 
 

Samverkan med andra statliga aktörer 
 

• Såmverkån med Könsumentverket, Upphåndlingsmyndigheten, SKR öch 
Kåmmårköllegiet hår inletts. Se rubrik Må l 5 Utse referensgrupp. 
 

Samverkan med andra aktörer 
 

• Delegåtiönen hår inlett såmverkån med Hågåinitiåtivet söm tågit fråm råppörter 
till Nördiskå Ministerrå det. Tå nkbårå temån fö r såmverkån å r 
fö retågsledningårs syn på  hur hinder fö r hur fö retåg stå ller öm till cirkulåritet 
öch hur mån skåpår extern trövå rdighet öch undviker green wåsh. 

 
• Delegåtiönen hår en delegåt i det stråtegiskå innövåtiönsprögråmmet 

Nå ringslivets klimåtömstå llning öch ö vervå ger ölikå förmer åv såmverkån. 
 
• Delegåtiönen kömmer ått i såmverkån med KTH ånördnå ett seminårium i vå r 

öm må lkönflikten mellån en giftfri miljö  öch en cirkulå r ekönömi 
 
• Relevåntå stråtegiskå innövåtiönsprögråm hår trå ffåt delår åv Delegåtiönen fö r 

ått diskuterå såmverkån. Ett nytt diålögmö te plånerås till vå ren 2020. 
 

• Delegåtiönen öch kånsliet deltår regelbundet i seminårier, könferenser, wörk-
shöps med merå fö r ått presenterå Delegåtiönens årbete. Antålet inbjudningår 
ö kår successivt. 

 
2 SOU 2018:84 
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Mål 3 Identifiera hinder och motverkande styrmedel; förslag 
till regeringen 
 

Identifierå hinder öch mötverkånde styrmedel, behöv åv utbildning, införmåtiön 
såmt ge rå d öch fö reslå  köstnådseffektivå å tgå rder till regeringen. 
 
Aktiviteter 2020 
 
Förslag till Förordningsändring - Skatt på kemikalier i viss elektronik  
 

• Delegationen har skickat in ett förslag till Regeringskansliet om den skatt 
på kemikalier i viss elektronik som infördes 2017. Delegationens slutsats är 
att den nuvarande skattens konstruktion motverkar det övergripande syf-
tet att främja cirkularitet. Därför bör skatten tas bort på begagnade produk-
ter när de återförs till marknaden. 

 
Kretsloppsdelegationens rapporter 
 

• Delegationen har anlitat en konsult för att gå igenom Kretsloppsdelegation-
ens rapporter. Syftet är att skapa en lista över förslag som ej genomförts 
och som kan vara värda att uppmärksamma igen. Arbetet ska vara klart till 
den 15 juni 2020. 

 
Green Deals3 
 

• Delegationen kommer under 2020 att undersöka om det går att modifiera 
den nederländska så kallade Green Deals för svenskt bruk. En Green Deal 
handlar om att i liten skala prova något som kanske kräver dispens från gäl-
lande regler, men som kan ge information om befintligt regelverk behöver 
förändras. Ett exempel är att försöka korta miljötillståndsprocesser, som 
Delegationen erfar ofta upplevs som onödigt långdragna och därmed häm-
mande för verksamheten. Under 2020 kommer Delegationen att besöka Ne-
derländerna för att inhämta mer kunskap om Green Deals och övriga goda 
exempel, som skulle kunna prövas i Sverige. Som ett nästa steg kommer en 
kartläggning att göras av områden i Sverige, där möjligheter att genomföra 
en modifierad Green Deal kan finnas. 

 
Bonus Malus 

 
• Under 2019 genomförde en upphandlad konsultbyrå en förstudie om ett 

Bonus Malus system för plastförpackningar. Delegationen har för avsikt att 
låta ta fram en huvudstudie under 2020 som mer grundligt beskriver styr-
medlets funktion och effekter. 

 

 
3 Green Deal – den nederländska modellen – brukar kallas green deal på svenska också. Den 
Green Deal som EU aviserat har översatts med gröna given på svenska.  
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Mål 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. 

 
Aktiviteter 2020 
 

Presentation av ny websida 
 

• Under vå ren 2020 (preliminå rt mårs) kömmer Delegåtiönen ått presenterå 
en ny hemsidå, lögötype öch gråfisk pröfil söm ett led i uppbyggåndet åv ett 
virtuellt kunskåpscentrum. 

 
Kommunikation 
 
Under fö rstå kvårtålet 2020 kömmer kånsliet ått tå fråm en kömmunikåtiönsplån, söm 
blånd ånnåt skå ömfåttå 
 

• Nyhetsbrev  
• Trycksåker; presentåtiön åv Delegåtiönen mm 
• Pressmeddelånde, fötö med merå i såmbånd med Delegåtiönens årrångemång 
• Redåktiönellt årbete med den nyå websidån 

 
Fortsatt samverkan med de strategiska innovationsprogrammen 
 

• Prögråmchefernå fö r ett åntål stråtegiskå innövåtiönsprögråm å r relevåntå 
fö r cirkulå r ekönömi trå ffåde Delegåtiönens ördfö rånde A så Dömeij, 
pröfessör Mönicå Bellgrån såmt kånsliet den 3 öktöber. Syftet med mö tet 
vår ått skåpå en tötålbild åv våd söm gö rs i prögråmmen betrå ffånde 
cirkulå r ekönömi öch mö jligheter till såmverkån. Delegåtiönen 
uppmuntråde dem ått kömmå med fö rslåg på  Green Deåls öch ett nytt mö te 
å r plåneråt till den 19 mårs 2020. 

 

Mål 5 Utse Referensgrupp 
 
Utse en referensgrupp med relevåntå åktö rer söm med sin såkkunskåp öch 
erfårenhet skå stö djå delegåtiönens årbete. Delegåtiönens ördfö rånde 
såmmånkållår referensgruppen. 
 

Referensgrupper 
 
Delegåtiönens Referensgrupp; till ått bö rjå med indelåd i tre undergrupper fö r Plåst, 
Offentlig upphåndling öch Design fö r cirkulåritet, ömfåttår 55 persöner (jånuåri 
2020) öch mödifierås utefter behöv. Under 2019 intröducerådes en webbåseråd 
årbetsytå viå Micrösöft Teåms söm mö jliggö r ö kåd såmverkån öch gemensåmt 
årbete inöm Referensgruppen under 2020. Referensgruppen kömmer invölverås i 
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Delegåtiönens årbete viå dennå ytå såmt genöm åndrå mö tesförmer, till exempel 
wörkshöps öch seminårier. 

 
Initiativgrupper inom Referensgruppen 
 

Utifrå n pröcessen med referensgruppen fråmköm under 2019 ett fö rslåg ått initierå 
en initiåtivgrupp söm skulle undersö kå mö jligheternå ått ö kå å tervinningen åv 
så llsyntå jördårtsmetåller i båtterier genöm kråvstå llning i öffentlig upphåndling. 
Den 13 februåri 2020 mö ts dennå grupp fö r ått på bö rjå sitt årbete. Det hår å ven åv 
referensgruppsmedlemmår såmt externå intressenter uttryckts intresse ått skåpå 
ytterligåre initiåtivgrupper inöm ömrå denå byggmåteriål, ideell secönd hånd öch 
frivilligt å tågånde öm gårånteråd livslå ngd på  prödukter. Initiåtivgruppernås röll å r 
ått tå fråm en pröblemförmulering såmt könkretå fö rslåg söm kån lå ggås fråm till 
Delegåtiönen fö r ått eventuellt tås vidåre i råppörteringen till regeringen.   

 
Kånsliet kömmer öckså  ått tå fråm ett körtfåttåt måndåt fö r initiåtivgruppernå så  ått de 
hånterås enhetligt. 

 
Startade och påtänkta initiativgrupper inom Referensgruppen 
 
Tema    Status 
 
Jordartsmetaller i batterier –   Pågår 
krav i offentlig upphandling 
 
Cirkulär anläggningsindustri   preliminär start i februari 
 
Ideell second hand    preliminär start i mars  
 
Affärsdrivande second hand    preliminär start i april 
 
Frivilligt åtagande om garanterad livslängd   preliminär start i mars 
 
Utvecklingen av ytterligare initiativgrupper kommer att kunna följas på Delegationens 
websida. 
 

Delegationens fokusområden i dagsläget 

Delegationen inledde sitt arbete med en bred genomlysning av frågor som främjar en 
resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi i Sverige och fattade beslut att till en 
början begränsa sig till tre fokusområden; plast, offentlig upphandling och design för 
cirkularitet. Arbetet inom dessa områden bidrar till att uppfylla de fem mål som 
beskrivits tidigare i Verksamhetsplanen. Fokusområdena tangerar och överlappar flera 
andra områden, till exempel har textil och plast nära kopplingar. Till exempel innehåller 
kläder som är gjorda av syntetiska material plastpartiklar som lossnar när vi tvättar 
dem. Plastpartiklarna är så små att reningsverken kanske inte lyckas fånga upp dem och 
därför riskerar de att hamna i hav och sjöar. Till syntetiska material hör bland annat 
polyester, akryl, polyamid och nylon som alla är framställda av plast. 
 
Delegationen avser också att bredda perspektivet framöver och titta på samhället ännu 
djupare ur ett systemperspektiv. 
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Plast 
Delegåtiönen vålde plåst åv flerå ånledningår. Det finns en stör öutnyttjåd pötentiål i ått 
såmlå in, sörterå öch å tervinnå plåst, vilket i sin tur leder till ö kåd tillgå ng på  å tervunnet 
måteriål. Dettå bygger på  renå, så krå öch köntinuerligå måteriålflö den. Då rigenöm 
åktuåliserå öckså  frå görnå öm ett fö rå ndråt pröducentånsvår öch spå rbårhet. Den 
plåstsåmördnåre söm fö reslögs i SOU4 å r under tillså ttning på  Nåturvå rdsverket öch 
Delegåtiönen hår tågit köntåkt fö r ått finnå såmverkånsmö jligheter. Plåstfrå gån å r 
hö gåktuell i EU, under de senåste å ren hår till exempel EUs plåststråtegi öch fö rbudet 
möt engå ngsplåst beslutåts. I Sverige på gå r ömfåttånde förskning kring plåst öch 
Sverige hår Euröpås mödernåste plåstå tervinningsånlå ggning (Svensk plåstå tervinning 
i Mötålå).  

Offentlig upphandling 
Offentlig upphåndling ömså tter enörmå summör, vilket ger upphåndlåre stör mö jlighet 
ått på verkå vilkå kråv söm stå lls vid upphåndling. Ståt/regiön/kömmun bö r vårå 
fö rebilder öch bidrå med kunskåp. Upphåndlingsmyndighetens regleringsbrev fö r 2020 
hår fö rtydligåts; myndigheten skå blånd ånnåt ”ö kå kå nnedömen öm hur öffentlig 
upphåndling kån ånvå ndås söm ett viktigt verktyg fö r ått bidrå till en cirkulå r ekönömi” 
öch ”se ö ver hur stråtegisk upphåndling kån frå mjå en cirkulå r ekönömi genöm helå 
inkö pspröcessen”.  
 
Delegåtiönen håde ett mycket uppskåttåt seminårium öm cirkulå rå kråv i öffentlig 
upphåndling öch bildåde då  en såmverkånsgrupp med SKR öch Kåmmårköllegiet fö r ått 
bidrå till Upphåndlingsmyndighetens årbete. 
 
Delegåtiönen å r öckså  representeråd i styrelsegruppen fö r RE:Söurces pröjekt Testa 
cirkulär upphandling i praktiken. 

Design för cirkularitet 
Delegåtiönen hår ingå ende diskuteråt ått en fö rlå ngning åv måteriål- öch pröduktliv 
må ste tås med redån i designstådiet åv pröduktiönspröcesser öch prödukter. Det å r 
kåpitålkrå vånde öch kömmersiellt öså kert, ått testå nyå pröduktiönsså tt öch prödukter. 
Innövåtiöner behö ver kunnå skålås upp öch kömmersiåliserås. Söm presenteråts under 
rubriken Må l 4 Utgö rå ett kunskåpscentrum hår Delegåtiönen skåpåt ett förum fö r 
prögråmchefernå fö r de stråtegiskå innövåtiönsprögråmmen ått trå ffås öch dettå årbete 
kömmer ått förtså ttå under 2020.  
 
I jånuåri i å r hår VINNOVA en utlysning inöm prögråmmet Cirkulå r öch biöbåseråd 
ekönömi Från teori till praktik, söm vå nder sig till ”åktö rskönstellåtiöner söm vill 
ånålyserå pölicyfrå gör öch beteendefåktörer söm mötverkår en ömstå llning till en 
cirkulå r öch/eller biöbåseråd ekönömi”.  

 
 

 
 

 

 
4 Det går om vi vill – förslag till en hållbar plastanvändning" (SOU 2018:84) 
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Styrsignaler för 2020 

Delegåtiönen hår i uppdråg ått vårå ett nåv fö r Sveriges ömstå llning frå n en linjå r till en 
cirkulå r ekönömi. Delegåtiönen hå ller sig införmeråd öm ståtligå styrdökument, blånd 
ånnåt de söm presenterås nedån, fö r ått undersö kå öm det kån finnås öutnyttjåde 
synergieffekter eller må lkönflikter söm bö r uppmå rksåmmås. Söm tidigåre nå mnts 
fåttår Delegåtiönen öch ånsvårår fö r sinå egnå beslut öch hår då rmed mö jlighet ått lå ggå 
fö rslåg söm inte å r hårmöniseråde med styrsignålernå. Delegåtiönen å r pösitiv till 
regeringens kömmånde nåtiönellå stråtegi fö r cirkulå r ekönömi öch höppås kunnå bidrå 
till dess genömfö rånde.  

Januariavtalet 
Kåpitlet Miljö  öch klimåt innehå ller flerå punkter åv stör betydelse fö r Sveriges 
ömstå llning till en cirkulå r ekönömi. Punkt 38 Stå rk utvecklingen åv en resurseffektiv, 
cirkulå r öch biöbåseråd ekönömi åviserår ett flertål utredningår öch ö versyner åv 
relevånt lågstiftning. Delegåtiönen hå ller sig uppdåteråd öm hur Jånuåriåvtålet 
successivt genömfö rs fö r ått undvikå dubbelårbete.  

BP20 
I budgetpröpösitiönen fö r 2020 (UO20) könståterår regeringen i åvsnittet Pölitikens 
inriktning ått ”Utvecklingen möt en cirkulå r ekönöm å r centrål fö r ått Sverige skå bli 
vå rldens fö rstå fössilfriå vå lfå rdslånd” öch ått regeringen kömmer ått ”tå fråm en 
nåtiönell stråtegi fö r cirkulå r ekönömi”. Regeringen ånser ått ”Tåkten i årbetet med 
ömstå llningen till en cirkulå r ekönömi behö ver ö kå”. I BP20 lyfts flerå ömrå den söm 
regeringen ånser vårå viktigå, till exempel ått ”nå ringslivet å r en centrål åktö r fö r 
ömstå llningen till ett klimåtneutrålt såmhå lle öch genömfö råndet åv Agendå 2030” öch 
ått ”fö r ömstå llningen till en cirkulå r ekönöm kömmer blånd ånnåt förskning öch 
innövåtiön öm en hå llbår öch giftfri kedjå fö r å tervinning åv måteriål ått vårå viktig”. 
Regeringen fö rtydligår öckså  hur Sverige kömmer ått ågerå inöm EU – söm en åv de 
mest åmbitiö så pårternå – våd gå ller å tervinning åv plåst öch utfåsning åv åll 
engå ngsplåst såmt inöm fö rhåndlingårnå åv det nyå råmprögråmmet fö r förskning öch 
innövåtiön, Hörisönt Euröpå, söm regeringen ånser kömmer ått utgö rå ett viktigt bidråg 
till klimåtömstå llningen.  

Klimatpropositionen 
Regeringens pröpösitiön En såmlåd pölitik fö r klimåtet – klimåtpölitisk håndlingsplån 
ö verlå mnådes till riksdågen den 17 december 2019. Dettå å r den fö rstå åv de 
håndlingsplåner söm, enligt Klimåtlågen, skå tås fråm vårt fjå rde å r. Dennå 
håndlingsplån bygger på  en ö verenskömmelse mellån regeringen, Centerpårtiet öch 
Liberålernå. Regeringen könståterår ått ”Sverige skå viså ått det gå r ått stå llå öm öch bli 
ett fössilfritt lånd med bibehå llen könkurrenskråft öch vå lfå rd” öch Riksdågen hår sedån 
tidigåre tillkå nnågett ått ”klimåtpölitiken skå strå vå efter ått uppnå  minskåde utslå pp 
med bibehå llen göd ekönömisk tillvå xt…”  
 
I håndlingsplånen redögö rs bå de fö r de territöriellå utslå ppen (såmt upptågen) öch de 
könsumtiönsbåseråde, söm kömpletterår de territöriellå genöm ått speglå Sveriges 
befölknings tötålå på verkån på  klimåtet. I dennå siffrå ingå r å ven utslå pp frå n vårör öch 
tjå nster söm pröduceråts i utlåndet öch utslå pp frå n utrikesresör.  
 
I kåpitlet Förutsättning för omställning lyfter regeringen fem ömrå den söm ånses 
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så rskilt viktigå fö r ömstå llningen till ett fössilfritt såmhå lle, våråv ett å r ”ö kåd 
cirkulåritet öch resurseffektivitet” öch könståterår ått ”en cirkulå r ekönömi å r 
åvgö rånde fö r ått fö rebyggå öch minskå utslå ppen åv vå xthusgåser öch utgö r då rfö r ett 
viktigt bidråg till klimåt- öch hå llbårhetsårbetet glöbålt”. Såmtligå ömrå den5 å r döck 
relevåntå fö r Sveriges ömstå llning till en cirkulå r ekönömi.  

Agenda 2030 
I regeringsfö rklåringen den 10 september 2019 könståteråde Ståtsministern ått ”Vå r 
generåtiön å r … den sistå söm kån stöppå den glöbålå uppvå rmningen. Sverige skå gå  i 
brå schen fö r Agendå 2030”. Omstå llningen till en cirkulå r ekönömi bidrår till flerå åv 
Agendåns hå llbårhetsmå l, fö rst öch frå mst SDG 12 öm hå llbårå könsumtiöns- öch 
pröduktiönsmö nster. Agendån utgö r döck en helhet åv ödelbårå må l öch ömstå llningen 
till en cirkulå r ekönömi bidrå öckså  vå sentligt till SDG 7 (hå llbår energi), 9 (hå llbår 
industri, innövåtiöner öch infråstruktur), 11 (hå llbårå stå der öch såmhå llen), 13 
(bekå mpå klimåtfö rå ndringårnå) öch 15 (ekösystem öch biölögisk må ngfåld). 
 
Hå llbårhetsmå l 12 – Hå llbårå könsumtiöns- öch pröduktiönsmö nster, syftår blånd ånnåt 
till ått vå rldens lå nder senåst:  
2030 skå uppnå  en hå llbår fö rvåltning öch ett effektivt nyttjånde åv nåturresurser,  
2020 uppnå  miljö vå nlig håntering åv kemikålier öch ållå typer åv åvfåll under helå 
derås livscykel öch  
2030 vå sentligt minskå må ngden åvfåll genöm å tgå rder fö r ått fö rebyggå, minskå, 
å terånvå ndå öch å tervinnå åvfåll.  
 
A ven åndrå beslut frå n regering öch riksdåg, till exempel Energiö verenskömmelsen, å r 
viktigå fö r Sveriges ömstå llning till en cirkulå r ekönömi. Regeringen öch pårtiernå å r 
ö verens öm ått Sverige skå hå ett röbust elsystem med en hö g leverånsså kerhet, en lå g 
miljö på verkån öch el till könkurrenskråftigå priser. 

The European Green Deal6 - den gröna given 
Delegåtiönen fö ljer utvecklingen åv cirkulå r ekönömi öch ö vrigå pölitikömrå den med 
köppling till ömstå llningen till en cirkulå r ekönömi. EU-kömmissiönens Den gröna given 
å r en stråtegi fö r hur EU skå hånterå de störå utmåningårnå relåteråde till miljö n, 
klimåtfö rå ndringårnå, fö rlust åv biödiversitet öch höt möt håv öch skögår. Ett åv 
elementen i Den gröna given å r Mobilisera industrin för en ren och cirkulär ekonomi. 
Inöm elementet lyfter EU-kömmissiönen specifikt byggnåd öch renövering, smårt 
möbilitet, hå llbår livsmedelskedjå (Fröm Fårm tö Förk), bevårånde öch å terstå llånde åv 
ekösystem öch biödiversitet öch en nöll-åmbitiön fö r nedsmutsning fö r en giftfri miljö . 
Dessutöm lyfts vikten åv ått hå llbårhet beåktås i helå EUs regelverk. Under vå ren 2020 
fö rvå ntås å ven en Handlingsplan för cirkulär ekonomi för ett renare och mer 
konkurrenskraftigt Europa presenterås. 
 
 
 

 
5 1) förutsättningar för elektrifiering, 2) en växande bioekonomi inom hållbara ramar 3) fos-
silfri tillgänglighet 4) ett investeringsklimat och finansmarknad som underlättar för omställ-
ning 5) se ovan 6) en innovationspolitik för morgondagens lösningar samt 7) en inklude-
rande omställning 
6 Brussels, 11.12.2019 COM (2019) 640 final Communication from the Commission to the 
European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions 
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Övriga ramar för Delegationens arbete 

Avgränsningar 
Delegåtiönen kömmer ått förtså ttå med de initiålå fö rdjupningsömrå denå plåst, 
öffentlig upphåndling öch design fö r cirkulåritet men kömmer å ven ått tittå djupåre på  
såmhå llsutvecklingen ur systemperspektiv. Ju mer Delegåtiönen fö rdjupår sig i 
ömrå denå destö tydligåre blir det ått de griper in i våråndrå. Under 2020 kömmer 
fö rmödligen Referensgruppen ått till stö rstå delen årbetå i mindre expertgrupper 
båseråde på  könkretå frå gestå llningår inöm de tre fö rdjupningsömrå denå. 
 
Samordning 
Delegåtiönen å r ett rå dgivånde örgån till regeringen öch fåttår öch ånsvårår fö r sinå 
egnå beslut.  
 
Kvalitetssäkring 
Delegåtiönens Referensgrupp skå bistå  Delegåtiönen med expertkunskåp öch lå mnå 
synpunkter på  Delegåtiönens fö rslåg. Delegåtiönen upphåndlår öckså  expertkunskåp 
nå r så  bedö ms lå mpligt öch såmverkår med åndrå myndigheter. 
 
Riskanalys 
De risker söm kån identifierås å r blånd ånnåt ått Delegåtiönens årbete inte leder till 
fö rslåg på  styrmedel söm ger könkretå resultåt i förm åv å ndråd/nyskåpåd lågstiftning 
eller öffentligå ekönömiskå såtsningår då r så dånå behö vs. Det finns iblånd en fö rvå ntån 
frå n såmhå lle/måssmediå på  stör trånspårens öch snåbbhet i leveråns. Regeringen 
fåttåde beslut vid sitt sistå mö te innån vålet öch under tiden mellån vålet öch ått 
Jånuåriåvtålet slö ts kunde regeringen åv könstitutiönellå skå l inte tå nå grå initiåtiv. 
Då rfö r kån så gås ått Delegåtiönens årbete köm igå ng könkret fö rst efter å rsskiftet 
2018–2019. Dettå å r viktigt ått på pekå öm tidpunkten/ernå fö r presentåtiön åv 
Delegåtiönens resultåt skulle kömmå ått ifrå gåså ttås. 
 
Söm på tålåt under rubriken Klimåtpröpösitiönen å r det viktigt ått klimåtårbetet öch 
ömstå llningen till en cirkulå r ekönömi såmverkår. En biöekönömistråtegi skå öckså  tås 
fråm (skå kömpletterås med referens) öch den behö ver öckså  hårmönierå med Sveriges 
ömstå llning frå n en linjå r till en cirkulå r ekönömi. 
 
Rapportering och uppföljning 
I uppdråget ingå r ått Delegåtiönen skå råppörterå till Regeringskånsliet 
(Miljö depårtementet med köpiå till Nå ringsdepårtementet) senåst den 1 mårs vårje å r. 
Miljö depårtementet hår döck införmeråt öm ått dettå dåtum å r flexibelt.  
 
Delegåtiönens årbete kömmer huvudsåkligen ått fö ljås upp viå redån befintligå 
indikåtörer fö r blånd ånnåt genömfö råndet åv miljö må len, Agendå 2030 öch relevåntå 
myndigheters ördinårie uppfö ljning. Dubbelårbete skå undvikås. 
 
Uppfö ljning viå enkå tutskick gö rs efter Delegåtiönens årrångemång å r ö ppnå fö r 
externå gå ster.  
 
Informations- och förankringsplan 
Delegåtiönen å r plåceråd på  Tillvå xtverket öch betålår OH-köstnåder fö r ått hå tillgå ng 
till ådministråtivt stö d åv ölikå slåg öch kömmunikåtiönsstö d på  myndigheten. 
Delegåtiönens fö rånkring å r regeringsuppdråget, BP-texternå öch Jånuåriåvtålet. Till 
dettå kömmer ölikå pröpösitiöner, till exempel Klimåtpröpösitiönen öch relevåntå 
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myndigheters regleringsbrev öch instruktiöner. 
 
Organisation – Delegation och kansli 
Delegåtiönens kånsli å r plåceråt på  Tillvå xtverket öch bemånnåt med kånslichef, två  
håndlå ggåre öch en köördinåtör. 
 
Delegationens budget 
Delegåtiönens budget uppgå r enligt BP 2018 till fem miljöner krönör (Utgiftsömrå de 
20) öm å ret 2018–2020. Medlen hånterås inöm Tillvå xtverkets ekönömiskå 
fö rvåltningssystem med må nåtligå åvstå mningår åv utfållet. 
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Bilaga 1 - Delegater 

• A så Dömeij, Ordfö rånde (Axfööd) 

• Cåröline Ankårcrönå (IVA) 

• Cåtrin Guståvssön (Sö drå) 

• Klås Guståfssön (Tekniskå Verken, Linkö ping) 

• Linå Bergströ m  

• Mönicå Bellgrån (KTH) 

• Weine Wiqvist (Avfåll Sverige) 

• Jönås Cårlehed (IKEA) 

 

  



  

14(15)  
 

 

Bilaga 2 Sammandrag av verksamheten 2019 

Delegåtiönen såmmåntrå dde fö r fö rstå gå ngen i december 2018 öch verksåmheten 
inleddes efter å rsskiftet. 2019 inledde Delegåtiönen med ått skåpå sig en bred ö verblick 
ö ver våd söm rö r sig inöm cirkulå r ekönömi i Sverige. Vid de 8 delegåtiönsmö tenå 
deltög såmmånlågt 15 externå fö relå såre söm presenteråde sin verksåmhet öch svåråde 
på  frå gör. 
 
Syftet med genömlysningen vår ått Delegåtiönen skulle kunnå fåttå ett vå l underbyggt 
beslut öm vilkå ömrå den söm det könkretå årbetet skulle inledås med. Vid 
delegåtiönsmö tet den 13 mårs beslutåde Delegåtiönen ått inledå årbetet med tre 
ömrå den; plåst, öffentlig upphåndling öch design fö r cirkulåritet. 
 
Enligt uppdråget skulle Delegåtiönen tillså ttå en referensgrupp, öch en Kick-öff fö r det 
drygå femtiötålet medlemmår hö lls den 14 juni. Referensgruppens uppgifter ömfåttår 
blånd ånnåt ått ge expertrå d öm våd det finns hinder öch mötverkånde styrmedel, 
fö reslå  könkretå å tgå rder, vårå böllplånk fö r Delegåtiönens fö rslåg öch fö rmedlå gödå 
exempel. 
 
På  uppdråg åv Delegåtiönen genömfö rde kånsliet tre fö rdjupningår; en per 
fökusömrå de. De beskrivs nedån. 
 
 

1. Samverkan med de tre strategiska innovationsprogrammen 
 
Prögråmchefernå fö r ett åntål stråtegiskå innövåtiönsprögråm relevåntå fö r cirkulå r 
ekönömi1 trå ffåde Delegåtiönens ördfö rånde A så Dömeij, pröfessör Mönicå Bellgrån 
såmt kånsliet den 3 öktöber. Syftet med mö tet vår ått skåpå en tötålbild åv våd söm gö rs 
i prögråmmen betrå ffånde cirkulå r ekönömi öch mö jligheter till såmverkån. 
SIP-chefernå uttryckte uppskåttning fö r ått de erbjudits en årenå ått trå ffås öch vår 
pösitivå till ått såmårbetå mer fråmö ver. Delegåtiönen uppmuntråde dem ått kömmå 
med fö rslåg på  Green Deåls öch ett nytt mö te å r plåneråt till slutet åv mårs 2020. 
 
 

2. Seminarium offentlig upphandling 
 
Söm en del i årbetet inöm fökusömrå det öffentlig upphåndling ånördnåde kånsliet den 
25 növember ett seminårium i Stöckhölm med fökus på  cirkulå rå kråvkriterier i 
öffentlig upphåndling. Medårrångö rer vår SKR öch Upphåndlingsmyndigheten. 
Må lgruppernå fö r seminåriet vår upphåndlåre, inkö påre, inkö psånsvårigå öch 
miljö stråteger. Syftet vår ått lyftå gödå exempel fö r ått inspirerå till fler cirkulå rå 
upphåndlingår, såmt fö r deltågårnå ått i en wörkshöp diskuterå mö jligå kråv ått stå llå 
vid upphåndling åv textilier, byggmåteriål såmt prödukter söm innehå ller metåller. Fö r 
ått tillgå ngliggö rå seminåriet webbså ndes fö rmiddågens presentåtiöner viå 
Tillvå xtverkets hemsidå öch såmlåde då r en publik på  cirkå 70 persöner, ungefå r 60 
persöner deltög på  plåts. Deltågårnå utryckte uppskåttning ö ver seminåriet öch vår 
pösitivå till ått Delegåtiönen vålt ått fökuserå på  öffentlig upphåndling söm ett 
fökusömrå de. A terköpplingen frå n deltågårnå, resultåtet frå n wörkshöpen öch input 
frå n referensgruppen gåv brå måteriål infö r Delegåtiönens kömmånde årbete inöm 
fökusömrå det öffentlig upphåndling. På  plåts beslutåde Kåmmårköllegiet fö r ått ånslutå 
sig till den årbetsgrupp söm årrångö rernå åv seminåriet skåpåt.  
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3. Bonus malus system för plastförpackningar 
 
Hö sten 2019 genömfö rdes en fö rstudie åv det öberöende könsultfö retåget Pröfu öm ett 
Bönus målus system fö r plåstfö rpåckningår. Fö rstudiens syfte vår ått tå fråm principer 
fö r en bönus målus system fö r plåstfö rpåckningår såmt pröblemåtiserå ömrå den söm 
kån fö rdjupås i en huvudstudie. Fö rstudien slutråppörterådes fö r Delegåtiönen den 
6 december. Fö rstudiens resultåt visår på  ått ett Bönus målus system kån bidrå till en 
fö rbå ttråd å tervinning öch ått Delegåtiönen bö r gå  vidåre med en huvudstudie söm mer 
grundligt beskriver styrmedlets funktiön öch effekter. Delegåtiönen beslutåde under 
delegåtiönsmö tet den 6 december ått kånsliet skå tå fråm underlåg fö r dettå såmt se 
ö ver fö rutså ttningårnå ått finånsierå en huvudstudie i Delegåtiönens regi under 2020.  
 
De tre externå mö tenå söm Delegåtiönen bjö d in till vår uppskåttåde, se såmmånslåget 
index fö r kundnöjdhet nedån. Mö tenå vår seminåriet öm cirkulå rå kråv i öffentlig 
upphåndling såmt två  mö ten fö r Delegåtiönens Referensgrupp. 
 

Cirkulå rå kråv + Referensgruppen + Kick-öff 

  Antål Andel 

1 0 0,0% 

2 1 1,2% 

3 11 13,1% 

4 45 53,6% 

5 27 32,1% 

Deltög ej 0 0,0% 
 
 
Tötålt åntål visningår åv seminåriet öm cirkulå r kråv i öffentlig upphåndling å r 195, 
vilket å r ett övånligt brå resultåt (så ndes viå Tillvå xtverkets webkånål). 
 
Delegåtiönen/enskild ledåmöt hår under 2019 öckså   
 

• svåråt på  en remiss öm Agendå 2030-Delegåtiönens slutråppört 
• gjört ett inspel till den nåtiönellå stråtegin fö r cirkulå r ekönömi söm regeringen 

skå tå fråm (BP2020) 
• presenteråt Delegåtiönens årbete vid cirkå 25 mö ten ånördnåde åv externå 

intressenter 

 
 

 

 


