Cirkulära Skåne
Vill du lära dig mer om hur din kommun kan bli mer cirkulär, ta vara på era resurser bättre och jobba
mer effektivt? Nu har ni chansen att delta i projektet Cirkulära Skåne!
Projektets syfte är att ge kommuner och företag i Skåne kunskap och verktyg för att införa cirkulära
processer i sina verksamheter, genomföra upphandling/försäljning av cirkulära produkter och tjänster
och utveckla metoder för delning av resurser.

Varför ska vår kommun vara med?
•
•
•
•
•
•

Höjd kunskapsnivå om cirkulär ekonomi och upphandling.
Verktyg som checklistor och metoder för cirkulär upphandling tas fram
Hjälp med nödvändiga strukturer inom kommunen för att lyckas med innovativ upphandling.
Nya kontakter med det lokala näringslivet
Vi hjälper dig att hitta möjligheter att öka delandet och ser över hur resurser kan cirkuleras mellan
kommuner eller mellan kommuner och företag
Långsiktiga lösningar som både sparar pengar och miljönytta

Kommuner och cirkulär ekonomi.
Projektet Cirkulära Skåne vill stötta kommunerna i att ta ett helhetsgrepp om cirkulär ekonomi.
Cirkulär ekonomi handlar om att frikoppla ekonomisk tillväxt från användandet av icke-förnybara
resurser och att designa bort avfall från systemet. I en cirkulär ekonomi utformas produkter, tjänster
och affärsmodeller som gynnar planeten, människor och företag. Kommunerna är viktiga eftersom
de påverkar både företag och invånare i sin kommun. Kommuner har också ansvar för det lokala
miljö- och hållbarhetsarbetet, för avfall och återvinning och har genom offentlig upphandling stor
köpkraft som kan användas för att styra mot ett mer hållbart samhälle. Cirkulär ekonomi har väckt
många kommuners intresse de senaste åren, men hittills har ingen kommun i Skåne börjat arbeta
med frågan på allvar. Det vill vi ändra på genom projektet Cirkulära Skåne.

Vad förväntas av kommunerna som deltar?

Medfinansiering från respektive kommun är ca 15- 20% av en heltid under tre års tid. Målsättningen
är den nytta projektet skapar med råge ska kompenseras för den tid som läggs.
Övrig finansiering av projektet:
Projektet finansieras av Region Skåne samt ERUF/Tillväxtverket.

Medverkande

Projektägare: Hållbar Utveckling Skåne
Projektledning: Hållbar Utveckling Skåne och IUC SYD
Kommuner dialog förts med och som visat intresserade av att ingå i projektet: Malmö stad,
Ystad kommun, Lunds kommun, Eslövs kommun, Höörs kommun, Staffanstorps kommun, Helsingborgs
stad, Trelleborgs kommun
Övriga samarbetspartners: Region Skånes upphandlingsenhet, Länsstyrelsen Skåne
Projektet pågår under tre år: 1 januari 2019—31 december 2021.

