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1

Uppdraget

1.1

Bakgrund

I budgetpropositionen för 2018 aviserade regeringen att en delegation
för cirkulär ekonomi skulle inrättas. Förslaget har sin bakgrund i
betänkandet ”från värdekedja till värdecykel- så får Sverige en mer
cirkulär ekonomi SOU2017-22.
Den 12 april beslutade regeringen att inrätta föreslagna delegation
med uppgift att bl.a. vara en samlande kraft och ett kunskapscentrum.
Organisatorisk hemvist för delegationen är Tillväxtverket.
Tillväxtverket fick samtidigt i uppdrag att inrätta ett sekretariat med
syfte att stödja delegationen i dess arbete.
Syftet med delegationen för cirkulär ekonomis arbete är att både
minska miljö-och klimatpåverkan och förstärka förutsättningarna för
svenskt näringsliv på framtida globala marknader.
Därigenom förväntas ett innovativt och konkurrenskraftigt och
hållbart näringsliv på nationell och regional nivå.

1.2

Mål

Delegationen ska vara ett rådgivande organ till regeringen.
Tillväxtverket ska inrätta ett sekretariat som ska vara ett stöd för
delegationen. Sekretariatet kommer baserat på delegationens
prioriteringar och direktiv genomföra aktiviteter och insatser med
utgångspunkt i dess mål. Syftet och mål för delegationen är:




1.3

Nationellt och regionalt stärka samhällets omställning till en
resurseffektiv och biobaserad ekonomi.
Minska miljö och klimatpåverkan och stärka förutsättningarna
för svenskt näringsliv på framtida globala marknader.
Att ett innovativt konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv på
nationell och regional nivå uppnås.

Målgrupp för aktiviteterna

Målgruppen för delegationens arbete är organisationer, nationell och
regional förvaltning, näringslivet eller andra relevanta aktörer med
syfte att både minska miljö- och klimatpåverkan och stärka
förutsättningarna för svenskt näringsliv på framtida globala
marknader.
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1.4

Metod

Delegationen ska fungera som en kunskapsplattform, genom bl.a.
informationsträffar, sprida goda exempel på cirkulär ekonomi
nationellt och internationellt samt vara en paraplyorganisation mellan
olika aktörer, myndigheter och organisationer för att stärka arbetet
med cirkulär ekonomi.
En referensgrupp med relevanta aktörer kommer att utses som ska
stödja delegationen i dess arbete. Referensgruppens sammansättning
kommer variera beroende på område och fråga.
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2

Redovisning delegationens och sekretariatets
organisation

2.1

Delegationens organisation

Delegationen fattar och ansvarar för sina egna beslut. Delegationen
föreslås bestå av en ordförande, en vice ordförande samt max tio
övriga ledamöter.
Till delegationen inrättas ett sekretariat. Sekretariatet föreslås bestå
av tre personer, en chef, en projektledare samt en koordinator.
Rekryteringsprocess för en chef är påbörjad och koordinatorn finns
redan på plats.
En arbetsordning för delegationen kommer att tas fram när den är på
plats. Samverkansstrukturen och gränssnittet mellan delegationen och
Tillväxtverket avses att organiseras i likhet med Regelrådet.

2.2

Organisatoriska hemvist

Tillväxtverket inrättar en egen funktion för delegationen och dess
sekretariat kopplat till enheten för Miljö och Innovation. Enheten
kan erbjuda tjänster som stärker företagens konkurrenskraft inom
områdena miljö och innovation. Enhetens mål är att genom insatser
för starkare innovationskonstellationer och en mer koldioxidsnål
ekonomi bidra till att en hållbar utveckling.
Sekretariatets personal kommer att sitta på Tillväxtverkets kontor i
Malmö respektive Stockholm. Delegationen kommer kunna använda
Tillväxtverkets lokaler för interna och externa möten.

2.3

Delegationens uppgifter

Delegationen ska vara ett rådgivande organ till regeringen och lämna
underlag för att bättre beslut ska kunna tas och fungera som en
samlande kraft i samhällsomställningen.
En viktig uppgift i delegationens arbete blir att i samverkan med andra
relevanta aktörer identifiera hinder för omställningen och tydliggöra
dessa för att driva på utvecklingen åt rätt håll. Delegationen har
följande uppgifter:
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Framtagande av strategi
Delegationens roll ska vara att starta och driva en process för att få
igång en bred och aktiv nationell samverkan för cirkulär ekonomi. För
att lyckas med detta behöver delegationen arbeta med att ta fram en
strategi med mål och prioriteringar, identifiera hinder och
motverkande styrmedel, behov av utbildning samt information och
råd.
Enligt regeringsbeslutet ska delegationen årligen den 1 mars redovisa
om hur arbetet med strategin fortlöper. Redovisningen ska även
innehålla förslag till kostnadseffektiva åtgärder som regeringen kan
vidta.
Kontaktpunkt
Delegationen ska även vara en kontaktpunkt mellan centrala aktörer:
stat, näringsliv, akademi, den regionala och lokala nivån och det civila
samhället. Det pågår idag många olika initiativ inom cirkulär ekonomi,
delegationen har till uppgift att få en övergripande bild av dessa och
verka för att en effektiv samverkan mellan insatser sker. I det arbetet
kan delegationen i vissa fall vara drivande men det huvudsakliga
arbetet bör skötas av de aktörer som äger processen.
Kunskapscentrum
En viktig uppgift för delegationen är att vara ett kunskapscentrum
rörande cirkulär ekonomi. I detta arbete ingår det att genomföra
omvärldsbevakning av initiativ och goda exempel nationellt i Sverige
men även internationellt. Genom att fungera som ett kunskapscentrum
har delegationen möjligheter att stärka kopplingen mellan innovation
och policyutveckling. Det finns idag ett stort intresse för att arbeta
med cirkulär ekonomi. Genom att ta fram kunskap om cirkulär
ekonomi kan både politik och näringsliv fatta bättre beslut. I arbetet
ingår även att identifiera hinder och motverkande styrmedel, behov av
utbildning, information samt råd och föreslå kostnadseffektiva
åtgärder för regeringen.
Samverkan med andra beslutade initiativ
En uppgift för delegationen blir att beakta de av regeringen beslutade
strategier och initiativ som exempelvis nyindustrialiseringsstrategin,
genomförandet av Agenda 2030 och klimatpolitiska ramverket.
En viktig uppgift i delegationens arbete blir att i samverkan med andra
relevanta aktörer identifiera hinder för omställningen och tydliggöra
dessa för att driva på utvecklingen åt rätt håll.
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2.4

Referensgrupp

Till stöd i sitt arbete ska delegationen utse en referensgrupp med
relevanta aktörer som med sin sakkunskap och erfarenhet kan stödja
delegationens arbete. Referensgruppens sammansättning bör vara
flexibel och kan variera utifrån område och behov. Delegationens
ordförande sammankallar referensgruppen.

2.5

Konsekvenser av inrättandet av delegationen

Tillväxtverket får tilldelat 5 miljoner kronor per år från anslaget 1:2
Miljöövervakning. Dessa kostnader ska täcka alla kostnader som rör
delegationens verksamhet b l.a. personalkostnader, administrativa
kostnader, resor eller andra aktiviteter som delegationen samt kansliet
behöver göra för att genomföra sitt uppdrag.

2.6

Tidsram

Senast den 1 mars 2021 ska delegationen redovisa hur arbetet
fungerat och vid behov lämna förslag på förändringar.
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