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Svar på remiss - Agenda 2030-delegationens
betänkande SOU 2019:13
Delegationen for cirkular ekonomi (Delegationen) tackar for erbjudandet att lamna
synpunkter pa betankandet.
Delegationen stodjer den generella ansatsen att forutsattningarna for genomforandet av
Agenda 2030 behover starkas, liksom att arbetet med hallbar utveckling – miljomassig,
ekonomisk och social – blir huvudfokus fram till och aven efter ar 2030. Detta behover
tas i beaktande nar det galler det politiska budskapet och i utformningen av insatserna
for att stodja och stimulera Sveriges genomforande av Agenda 2030.
Sedan beslutet om Agenda 2030 fattades ar 2015 har insikten om att det behovs en
global omstallning fran en linjar till en cirkular ekonomi okat och regeringen har
inrattat en Delegation for cirkular ekonomi. Hallbar konsumtion och produktion (mal
12) utgor ett av de 17 hallbarhetsmalen och dess betydelse kan inte overskattas.
Delegationen vill komplettera med ett perspektiv pa hallbar konsumtion och produktion
som utvecklats ytterligare sedan befintliga texter skrevs. Det handlar om att redan i
utformningen av nya produkter, produktionssystem och affarsmodeller se till att
resurseffektivitet och det cirkulara perspektivet kan tillgodoses. Det handlar ocksa om
mangden produkter som satts pa marknaden. Fokus pa insamling, sortering och
atervinning ar oerhort viktigt, men i atervinnings- och avfallsledet ar det for sent att
anlagga ett cirkulart perspektiv. I dessa led handlar det om effektiv hantering snarare an
att bygga in cirkularitet fran start (dvs. design for cirkularitet). Att ga fran en linjar till
en cirkular ekonomi ar ett fundament for att skapa hallbar utveckling med hallbar
konsumtion och produktion som en betydande drivkraft.
Delegationen anser att flera av forslagen i betankandet ar tillampbara pa den
omstallning fran en linjar till en cirkular ekonomi som Sverige har paborjat och vill
sarskilt lyfta mojligheterna att styra genom forordningsandring, utveckling av den
offentliga upphandlingen samt utveckling av forskning och utbildning pa universitet och
hogskolor.
1. Förordningsändring
Delegationen stodjer foreslagen lydelse for andring i Myndighetsforordningen
men anser att betydelsen av en omstallning fran en linjar till en cirkular
ekonomi behover fortydligas. Delegationen foreslar darfor foljande lydelse:
Myndigheten ska verka för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar
utveckling som integrerar Sveriges omställning från en linjär till en cirkulär
ekonomi.
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2. Hållbar upphandling
I betankandet foreslas att en utredning tillsatts inom Regeringskansliet for att ta
fram en sarskild forordning om hallbarhetskrav vid statliga myndigheters
offentliga upphandling. Delegationen anser att dessa hallbarhetskrav maste
innehalla ansvar for att upphandlingen foljer principer for omstallningen fran
en linjar till en cirkular ekonomi.
3. Kapitel 8 Behovet av kunskap, forskning och innovation
Delegationen stodjer de forslag som laggs fram i kapitel 8 men anser att de
behover kompletteras sa att aven omstallningen fran en linjar till en cirkular
ekonomi ingar i medelsutlysningar, bland annat fran statliga finansiarer som
verkar via utlysningar. Det ar nodvandigt att skapa lokala och nationella
testbaddar for att att testa och demonstrera ny teknik, nya arbetssatt och
affarsmodeller som steg mot uppskalning av design for cirkularitet.
Delegationen vill ocksa se en forandring av hogskolelagens krav att framja
hallbar utveckling i undervisningen sa att aven cirkular ekonomi inkluderas.
Sammantaget anser Delegationen for cirkular ekonomi att genomforandet av Agenda
2030 och Sveriges omstallning fran en linjar till en cirkular ekonomi ar omsesidigt
forstarkande och beroende av att alla samhallsaktorer och intressenter samverkar.
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