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Yrkande angående – Undertecknande av European Circular Cities 
Declaration. 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Avslå undertecknandet av European Circular Cities Declaration (ECCD). 
 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att omarbeta de fel och brister som 
eventuellt finns i nuvarande planer och avtal på miljö- och avfallsområdet (och 
som resulterar i att staden som synes uppenbarligen påstås behöva fler avtal). 
 

Yrkandet 
Göteborgs Stad har redan ett gällande beslutat miljö- och klimatprogram. Det finns 
även en av staden beslutad och gällande avfallsplan. På vilket sätt blir miljön 
bättre av att skriva under ytterligare ett avtal och att avsätta personalresurser till 
administration av avtalet? Sverigedemokraterna är på intet sätt emot att ta hand 
om och värna vår miljö. Det är viktigt med en välmående miljö och det ligger djupt 
rotat i den svenska folksjälen att värna om miljön, och inte sällan i betydligt större 
omfattning än i många andra länder viket är väldigt tydligt för många när de är ute 
och reser. 

Det sagt, så har vi Sverigedemokrater svårt att se varför Göteborgs Stad skall 
skriva på ytterligare ett avtal kring miljö när vi redan har beslutade och gällande 
miljö-, klimat- och avfallsplaner. Varför ytterligare avtal/deklarationer på 
miljöområdet? Fungerar inte de planer staden redan har? Sverigedemokraterna 
anser att i så fall är lösningen inte att skriva under och lägga värdefulla resurser på 
ytterligare avtal utan lösningen är i så fall att förbättra eller ersätta de befintliga 
avtalen, inte teckna fler.  
Detta går därtill helt i linje med den senaste tidens uttalade önskan inom staden 
om att minska stadens administration samt antalet och omfattningen på styrande 
dokument och avtal. 
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Undertecknande av European Circular Cities 
Declaration 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Göteborgs Stad undertecknar European Circular Cities Declaration. 
2. Göteborgs Stads Leasing AB ansvarar för samordning och uppföljning av 

deklarationen. 

Sammanfattning 
Göteborgs Stads Leasing AB föreslår att kommunstyrelsen för stadens räkning 
undertecknar European Circular Cities Declaration.  

European Circular Cities Declaration syftar till att påskynda omställningen från en linjär 
till en cirkulär ekonomi och tydliggör städers och regioners viktiga roll i det cirkulära 
omställningsarbetet. Undertecknandet av deklarationen innebär att staden antar den 
gemensamma visionen för en cirkulär stad och tio åtaganden. De flesta av dessa 
åtaganden är del av eller en fortsättning av ett pågående arbete med cirkulär ekonomi i 
staden.  

Bedömningen är att deklarationens intentioner överensstämmer väl med flera beslutade 
program och inriktningar blanda annat Miljö- och klimatprogrammets strategi att Driva 
på utvecklingen av en cirkulär ekonomi och Avfallsplanen. Bedömningen är också att 
deklarationen har potential att generera flera mervärden i stadens arbete.   

Göteborgs Stads Leasing AB har berett ärendet i samverkan med representanter från åtta 
berörda nämnder och bolag. Samtliga åtta är positiva till att Göteborgs Stad undertecknar 
deklarationen.  

Det medför inga kostnader att underteckna den aktuella deklarationen och bedömningen 
är att uppföljning och utvärdering till stor del kommer att rymmas inom arbetet med att 
genomföra stadens redan beslutade program och planer. Göteborgs Stads Leasing AB 
föreslår att de får uppdraget att ansvara för samordning och rapportering av deklarationen, 
utan att extra resurser tillskjuts. 

Stadsledningskontoret ställer sig bakom Leasing ABs förslag till att Göteborgs Stad 
undertecknar European Circular Cities Declaration.  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-05-23 
Diarienummer 0620/22 
 

Handläggare  
Sara Pettersson 
Telefon: 031-368 00 55 
E-post: sara.pettersson@stadshuset.goteborg.se  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 2 (5) 
   
   

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Det medför inga extra kostnader att underteckna den aktuella deklarationen och 
bedömningen är att uppföljning och utvärdering till stor del kommer att rymmas inom 
arbetet med att genomföra stadens redan beslutade program och planer, såsom Göteborgs 
Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 och Göteborgs Stads Avfallsplan 2021-2030. 
Det kommer att krävas vissa personella resurser till att rapportera till ICLEI, men det 
förväntas till stor del kunna rymmas inom Göteborgs Stads Leasings cirkulära 
strategiansvar inom miljö- och klimatprogrammet.  

Göteborgs Stads Leasing föreslår att de tar på sig uppdraget att samordna och följa upp 
arbetet inom sitt nuvarande ansvar och utan extra resurser.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Bedömningen är att deklarationens intentioner överensstämmer väl med Göteborgs Stads 
cirkulära strategi Driva på utvecklingen av en cirkulär ekonomi och målsättningarna om 
minskade avfallsmängder och minskad klimatpåverkan. Det finns också en tydlig 
koppling till omställningen av bygg- och anläggningssektorn, som kan stärkas av 
deklarationen och som kan stärka strategin Vi driver på utvecklingen för hållbart 
byggande.  

Dessutom är deklarationen i linje med nationella miljömål och strategier, såsom Strategi 
för hållbar konsumtion och Cirkulär ekonomi – strategi för omställningen i Sverige samt 
bidrar till flera av de globala målen i Agenda 2030.  

Bedömning ur social dimension 
Deklarationen har ett socio-ekonomiskt perspektiv och uppmuntrar till arbete med att 
förändra rådande linjära normer och beteenden samt till ökad cirkulär medvetenhet och 
handlingskapacitet hos medborgarna. Sedan flera år har arbetet med till exempel 
Cirkulära Göteborg och Sharing City haft ett medskapande arbetssätt och har inkluderat 
medborgare och civilsamhällets organisationer. Genom de olika projekten finns det 
kunskap att bygga vidare på. Arbetet med deklarationen stärker också strategin Skapa 
förutsättningar för att leva hållbart.  

Forskning visar att lokala initiativ som syftar till att dela på prylar och ytor ofta främjar 
möten mellan människor och att verksamheterna ofta blir populära mötesplatser där 
sociala relationer och sammanhållning genereras. 

Bilagor 
1. Göteborgs Stads Leasing AB:s handlingar 2022-04-26 § 5.10 
2. European Circular Cities Declaration 
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Ärendet  
Göteborgs Stads Leasing AB föreslår att kommunstyrelsen undertecknar European Cities 
Delaration. Styrelsen förslår också att de får uppdraget att samordna arbetet och 
uppföljningen av deklarationen. 

Beskrivning av ärendet 
ICLEI, Local Governments for Sustainability, är en global organisation för kommuner 
och lokala myndigheter från hela världen där Göteborgs Stad är medlem. Organisationen 
bildades 1990 och är en betydelsefull aktör i det globala och europeiska arbetet för 
hållbar utveckling. Bland medlemmarna återfinns över 1000 städer i 84 olika länder. 
ICLEI är samarbetspartner till flera av FN:s organ och företräder städers intressen 
gentemot FN och är officiell representant vid världsorganisationens förhandlingar. 
ICLEIs Europeiska kontor arbetar nära Eurocities.  

ICLEI är initiativtagare till deklarationen och de har arbetat tillsammans med EU-
kommissionen för att säkerställa att deklarationen kompletterar det europeiska initiativet 
Green City Accord och kommande kommissionens Circular Cities and Regions Initiative 
(CCRI). Deklarationen utvecklades i bred samverkan med andra europeiska intressenter, 
såsom städer, internationella organisationer, tankesmedjor, tekniska experter och 
regionala nätverk. Deklarationen lanserades i oktober 2020. 

I enlighet med Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad är det 
kommunstyrelsen som beslutar om deklarationer som föreslås antas inom ramen för 
aktuella organisationer. 

Vad är European Circular Cities Declaration 
European Circular Cities Declaration tydliggör städers och regioners viktiga roll i det 
cirkulära omställningsarbetet. Den syftar till att påskynda omställningen från en linjär till 
en cirkulär ekonomi, genom att främja ökad cirkularitet, hållbar produktion och 
konsumtion och bättre resurshantering. Deklarationen ses också som en kvalitetsstämpel 
som ger ökad möjlighet till finansiering genom bland annat EU-kommissionens CCRI. 
Samma styrgrupp har etablerat både Circular Cities Declaration och CCRI, vilket gör att 
initiativen kompletterar varandra bra.  

55 städer och 5 regioner i Europa har antagit deklarationen, varav tre svenska städer - 
Malmö, Umeå och Eskilstuna. 

Deklarationen innehåller en gemensam vision som beskriver vad det innebär att vara en 
cirkulär stad, se bilaga 2. 

Deklarationen innehåller också tio åtaganden:  

1. Ta fram konkreta mål och strategier för en cirkulär ekonomi.  
2. Öka medvetenheten för cirkulär ekonomi i den egna organisationen och i 

lokalsamhället.  
3. Engagera lokala intressenter i att ta fram cirkulära planer och initiativ, med 

ambitionen att stödja olika aktörer och göra omställningen inkluderande.  
4. Inkludera cirkulära principer i stadsplanering, infrastruktur och förvaltning av 

tillgångar.  
5. Använda offentlig upphandling som verktyg för att främja cirkulära produkter och 

tjänster.  
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6. Använda ekonomiska incitament för att uppmuntra till cirkulärt beteende.  
7. Främja lokala styrmedel för en sekundär materialmarknad, inklusive reparation, 

återbruk och delning.  
8. Samarbeta på nationell och europeisk nivå för att inrätta lämpliga policys och 

regelverk för cirkularitet.  
9. Övervaka stadens framsteg och effekterna av arbetet med cirkulär ekonomi.  
10. Rapportera dessa framsteg till ICLEI.  

Remittering 
Göteborgs Stads Leasing AB remitterade ärendet till nämnden för inköp och upphandling, 
miljö- och klimatnämnden, kretslopp och vattennämnden, Business Region Göteborg AB, 
Nämnden för demokrati och medborgarservice, Nämnden för intraservice, Bostads AB 
Framtiden och lokalnämnden. Fem hanterade ärendet i respektive nämnde/styrelse 
politiskt och tre tog beslut på delegation. Samtliga protokoll finns i bilaga 1 och samtliga 
åtta remissinstanser är positiva till att Göteborgs Stad undertecknar deklarationen.  

Samtliga remissinstanser lyfter också fram deklarationens potential att ge flera mervärden 
i omställningsarbetet från en linjär till en cirkulär ekonomi, såsom möjlighet att profilera 
sig internationellt, ökat erfarenhetsutbyte, påverkansmöjlighet, tillgång till 
expertkompetens och finansieringsmöjligheter. 

Remissinstanserna bedömer också att deklarationen är i linje med stadens beslutade 
miljö- och klimatmål och med den cirkulära strategin i miljö- och klimatprogrammet. 
Dessutom lyfter de fram att det också stärker arbetet inom strategierna Vi skapar 
förutsättningar för att leva hållbart och Hållbart byggande. BRG bedömer att 
deklarationens intentioner överensstämmer med deras arbete med Agenda 2030, 
handlingsplanen inom det näringslivsstrategiska programmet och med BRG:s 
erbjudanden till näringslivet om stöd i omställningsarbetet. Intraservice menar att 
deklarationen även kan bidra till förvaltningens arbete med delmålet Livslängden på 
bärbar elektronik ska öka i avfallsplanen, genom såväl finansieringsmöjligheter för 
utvecklingsprojekt som erfarenhetsutbyte.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Bedömningen är att deklarationen i stort är i linje med beslutade planer och program och 
med dess mål och strategier. Utöver det är deklarationen i linje med verksamhetsnära mål 
och strategier. Arbetet som pågår lokalt i stadens verksamheter (till exempel inom inköp 
och upphandling, demokratifrågor och cirkulärt byggande) och i samverkan med 
civilsamhället och näringslivet, kan stärkas av att staden undertecknar deklarationen. 
Ansökan till Eus 100 Klimatneutrala städer lade stor vikt vid avfall och cirkulär ekonomi. 
Stadsledningskontoret instämmer i Göteborgs Stads Leasing AB:s bedömning att en 
signering är positivt för stadens miljö och klimatarbete och måluppfyllelse för miljö och 
klimatprogrammet samt avfallsplanen. Samt att det även stärker arbetet inom jämlikhet 
och andra sociala aspekter. Exempel på nyttor som lyfts fram är att få ökad tillgång till 
finansiering, kunna visa att staden står bakom den cirkulära omställningen samt få 
möjlighet att kommunicera våra goda exempel. Deklarationen ger tillgång till en 
plattform för erfarenhetsutbyte, påverkansmöjlighet och expertkompetens samt möjlighet 
till att bygga nätverk med andra europeiska städer. 

Bedömningen är att av de tio åtagandena som ingår i deklarationen så ingår 7 av dessa 
(punkt 1-7) till stor del i redan pågående och beslutat strategiarbete inom Göteborgs Stad. 
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Tre punkter (punkt 8-10), är ytterligare åtaganden. Vissa delar av inrapporteringen kan 
samordnas med rapporteringen till Green Cities Accord vilket minskar risken för 
dubbelarbete.  

Staden har under de senaste åren undertecknat ett antal deklarationer inom miljö- och 
klimatområdet till exempel Det nya Bormästaravtalet för klimat och energi och Green 
City Accord med fokus på föroreningar till luft och vatten mm. Ett av Green City 
Accords fem fokusområden är cirkulär ekonomi. Circular Cities Deklaration bedöms 
komplettera och erbjuda en fördjupning inom just cirkulär ekonomi.  

Göteborgs Stads Leasing AB föreslår att de får uppdraget att ansvara för samordning och 
rapportering av deklarationen, utan att extra resurser tillskjuts. Utifrån Göteborgs Stads 
Leasing AB:s uppdrag kopplat till den cirkulära strategin så bedömer 
stadsledningskontoret att det är lämpligt att Göteborgs Stads Leasing AB tar det ansvaret. 

Stadsledningskontoret ställer sig bakom Göteborgs Stads Leasing ABs förslag till att 
Göteborgs Stad undertecknar European Circular Cities Declaration.  

 

 

Magnus Sigfússon  Eva Hessman 

Direktör Samhälle och Omvärld  Stadsdirektör  



                                                                                                                                         Protokoll styrelsen nr 2

Tid: Tisdagen den 26 april 2022 kl. 09.00

Plats: Gjutjärnsgatan 12, Göteborg samt via Teams

Närvarande: Pierre Alpstranden ordförande
Ann-Sofie Lagerstedt 1:e vice ordförande
Kjell Blomqvist 2:e vice ordförande
Lars-Gunnar Jönsson ledamot
Göran Larsson ledamot
Bengt-Erik Larsson
Renas Mustafa

ledamot
ledamot

Joakim Dahl suppleant
Magdalena Lindstrand suppleant
Renas Mustafa suppleant
Kristina Carlsson
Susanne Bomark

suppleant
suppleant

Mathias Eriksson personalrepresentant Kommunal
Arne Möller personalrepresentant Vision
Johan Sävhage
Sebastian Aldén

VD
ekonomichef

Therese Berglund sekreterare

Ej närvarande: Flor Huamantumba suppleant

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2 Val av justerare 

Kjell Blomqvist utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. Efter fråga från ordföranden konstaterades att ingen anmält jäv med 
anledning av ärendena på dagordningen. 

§ 4 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll nr 1 från den 2 mars 2022 lades med godkännande till handlingarna. 

§ 5 Rapporter
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§ 5.1 Muntlig rapport från presidiemötet
Ordföranden lämnade en muntlig rapport till styrelsen avseende innehållet och vilka frågor som 
behandlats på presidiemötet den 19 april 2022. 

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget
Bolagets VD lämnade en rapport avseende verksamheten i bolaget. 
Därefter hade han en kort genomgång av status inom bolagets olika affärsenheter samt inom 
HR.
VD berättade kring innehållet inför vår strategidag den 22 juni där även ledningsgruppen är 
med. 
Avslutningsvis pratade han om hela stadens olika fokusområden och dess mål 2022 och en 
dragning kring civilt försvar.

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 Delårsbokslut per 31 mars 2022
Bolagets ekonomichef presenterade det ekonomiska utfallet för perioden januari till mars 2022 
i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslutet för mars 2022 i enlighet med föreslaget och 
antecknade informationen.

Beslut

§ 5.4 Prognos 2 för verksamhetsåret 2022
Bolagets ekonomichef föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag till prognos för verksamhetsåret 2022 i 
enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

Beslut

§ 5.5 Delårsrapport mars 2022
Bolagets VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag till delårsrapport för mars 2022 i enlighet 
med föreslaget och antecknade informationen.

Beslut

§ 5.6 Utkast till svar avseende lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 
verksamhetsåret 2021
Bolagets VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. 

Styrelsen antecknade informationen.

Information

§ 5.7 Remissvar för Transportstyrelsens utredning om förutsättningarna för vissa fordon som 
drivs med el eller andra alternativa drivmedel med körkortsbehörighet B (TSG 2020–11409)
Bolagets VD fördrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

Information
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§ 5.8 Nya och uppdaterade styrande dokument
Finns inga nya som berör Göteborgs Stads Leasing

Styrelsen antecknade informationen

Information

§ 5.9 EU-kommissionsenkäten Hållbar varukonsumtion – främjande av reparation och 
återanvändning.
VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

Information

§ 5.10 Circular Cities Declaration 
VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag enlighet med föreslaget och antecknade 
informationen.

§ 5.11 Beslut avseende nya lagen (Lag 2021:890) om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden om visselblåsarfunktionen
VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar
Styrelsen vill ha en rapport vid de tillfällen bolaget får en visselblåsaranmälan. Detta läggs in i 
VDs instruktion.

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag enlighet med föreslaget och antecknade 
informationen.

Beslut

Beslut

§ 6 Övriga frågor
Efter fråga från ordföranden konstaterades att några ytterligare övriga frågor inte förelåg.

§ 7 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum den 22 juni 2022 med start 08.30 på Burgårdens 
Konferenscenter. Denna dag kommer alla att delta fysiskt på plats.

§ 8 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

___________________
Therese Berglund
Protokollförare
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___________________ __________________
Pierre Alpstranden 
Ordförande

Kjell Blomqvist
Justerare
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Detta dokument är elektroniskt signerat.

Sekreterare: Therese Berglund

Ordförande: Pierre Alpstranden Andre vice ordförande: Kjell Blomqvist
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Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: Therese Ingvor Elisabeth Berglund
Date: 2022-04-28 09:07:48
BankID refno:  c67f4302-e992-4249-b9af-1b3cf89d0cc4

Signed by: Pierre Emil Börje Alpstranden
Date: 2022-04-28 19:20:45
BankID refno:  3c2dc208-d961-4aff-bc76-e962f55eb560

Signed by: KJELL ESKIL BLOMQVIST
Date: 2022-04-28 12:03:43
BankID refno:  8205220e-43f3-435d-9907-8145ccfc4eef
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European Circular Cities Declaration 

Förslag till beslut 
Styrelsen för Göteborgs Stads Leasing föreslås besluta att:  

1. Styrelsen föreslår att Göteborgs Stad ska underteckna European Circular Cities 

Declaration. 

 

2. Styrelsen föreslår att Göteborgs Stad ger Göteborgs Stads Leasing AB uppdraget 

att ansvara för samordning och rapportering av deklarationen, utan att extra 

resurser tillskjutes. 

 

3. Ärendet skickas till kommunstyrelsen för beslut och undertecknande.  

Sammanfattning 
European Circular Cities Declaration syftar till att påskynda omställningen från en linjär 

till en cirkulär ekonomi och tydliggör städers och regioners viktiga roll i det cirkulära 

omställningsarbetet. En påskrift innebär att staden antar den gemensamma visionen för en 

cirkulär stad och tio åtaganden, vilka återfinns under rubriken Beskrivning av ärendet.  

Bolaget bedömer att deklarationens intentioner överensstämmer väl med Göteborgs Stads 

cirkulära strategi att Driva på utvecklingen av en cirkulär ekonomi. Deklarationen stämmer 

också väl överens med Göteborgs Stads beslutade målsättningar om att minska avfall och 

klimatpåverkan samt minska resursförbrukningen och göra resursfördelningen mer 

jämlik.  

Bolaget anser att deklarationen ska undertecknas av Göteborgs Stad, då den har potential 

att generera flera mervärden i omställningsarbetet för en cirkulär ekonomi och för ökad 

måluppfyllelse. Det handlar till exempel om möjligheten att profilera sig internationellt, 

att få ökad tillgång till finansiering, kunna visa att politikerna står bakom den cirkulära 

omställningen samt få möjlighet att kommunicera sina goda exempel. Deklarationen ger 

också tillgång till en plattform för erfarenhetsutbyte, påverkansmöjlighet och 

expertkompetens samt möjlighet till att bygga transnationella nätverk med kollegor från 

hela Europa som delar liknande utmaningar som Göteborg.  

Ärendet har tagits fram i bred samverkan med representanter från åtta andra, särskilt 

berörda förvaltningar och bolag, som också fått ärendet på remiss. Samtliga åtta är 

positiva till att Göteborgs Stad undertecknar deklarationen. 

Utöver rekommendationen från styrelsen att Göteborgs Stad ska underteckna 

deklarationen rekommenderar styrelsen också att staden ger Göteborgs Stads Leasing 

Tjänsteutlåtande 
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uppdraget att ansvara för samordning och rapportering av deklarationen, utan att extra 

resurser tillskjutes. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Göteborgs Stad har varit medlem i ICLEI sedan 1990. ICLEI är en internationell 

miljöorganisation för kommuner och lokala myndigheter från hela världen. Årsavgiften 

för stadens deltagande är idag 36,949 SEK per år. Det kostar inget extra att underteckna den 

aktuella deklarationen.  

Uppföljning och utvärdering kommer till stor del att rymmas inom arbetet med att genomföra 

stadens redan beslutade program och strategier, såsom Göteborgs Stads miljö- och 

klimatprogram 2021-2030 och Göteborgs Stads Avfallsplan 2021-2030, vilket därmed inte 

innebär en ökad ekonomisk kostnad för denna arbetsinsats.  

Det kommer att krävas vissa personella resurser till att rapportera stadens framsteg till ICLEI-

sekretariatet, men det förväntas till stor del kunna rymmas inom Göteborgs Stads Leasings 

cirkulära strategiansvar inom miljö- och klimatprogrammet.   

Deklarationen har kopplingar till det av EU-kommissionen ledda initiativet European Cities 

and Regions Initiative (CCRI), som nu håller på att etableras. CCRI kommer att fokusera på 

att erbjuda finansiellt och tekniskt stöd till städer och regioner för att implementera deras 

handlingsplaner för en cirkulär ekonomi. Deklarationen kommer inte innebära öronmärkta 

pengar inom CCRI, men väntas ses som en kvalitetsstämpel för de städer som söker 

finansiering inom initiativet. Därför kommer det troligen att underlätta för Göteborg att få 

tillgång till finansiering och strategiska samarbeten med andra europeiska städer.   

Bedömning ur ekologisk dimension 
Bolaget bedömer att deklarationens intentioner överensstämmer väl med Göteborgs Stads 

cirkulära strategi Driva på utvecklingen av en cirkulär ekonomi. De tio åtagandena i 

deklarationen och den gemensamma visionen stämmer också väl överens med Göteborgs 

Stads beslutade målsättningar såsom att minska avfall och klimatpåverkan samt minska 

resursförbrukningen och göra resursfördelningen mer jämlik.  

Intentionerna i deklarationen stärker också arbetet med EU:s handlingsplan för en cirkulär 

ekonomi för 2030 samt stadens arbete för att bidra till flera internationella målsättningar 

inom Agenda 2030. Dessutom är deklarationen i linje med nationella miljömål och 

strategier, såsom Strategi för hållbar konsumtion och Cirkulär ekonomi – strategi för 

omställningen i Sverige. 

Det finns också en tydlig koppling till omställningen av bygg- och anläggningssektorn, 

som kan stärkas av deklarationen. Enligt den nationella färdplanen för fossilfri bygg- och 

anläggningssektor (2018), har bygg- och anläggningssektorn potential att minimera 

avfallet och förflytta sig mot cirkulära flöden genom effektivare resursanvändning, ökad 

återanvändning och återvinning av material.  

Som nämnts under den ekonomiska dimensionen, så kommer stadens underskrift av 

deklarationen med stor sannolikhet att leda till ökade finansieringsmöjligheter, vilket kan 

bidra positivt till att uppnå stadens miljömål.  
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Bedömning ur social dimension 
Ett inkluderande, medskapande arbetssätt har över åren utmärkt stadens cirkulära arbete 

genom till exempel Cirkulära Göteborg och Sharing City Göteborg. Flera aktörer från 

civilsamhället har varit delaktiga och samarbetat med staden och fått stöd. Förhoppningen 

är att deklarationen stärker Göteborgs möjlighet att bygga vidare på redan etablerade 

samarbetsstrukturer med civilsamhällsorganisationer och medborgardrivna initiativ. Att 

dela, återbruka och reparera ses som naturliga delar av en cirkulär ekonomi, som utöver 

miljöfördelar också kan bidra till ökad sysselsättning, och jämlikare resursfördelning 

genom att fler får tillgång till hållbara tjänster och produkter. Forskning, från bland annat 

RISE Research Institutes of Sweden, visar att lokala initiativ som syftar till att dela på 

prylar och ytor ofta främjar möten mellan människor och att verksamheterna ofta blir 

populära mötesplatser där sociala relationer och sammanhållning genereras. Dessa möten 

bygger socialt kapital och mellanmänsklig tillit när människor träffar och lär känna andra 

i sitt närområde eller från andra delar av staden.  

Deklarationen uppmuntrar till arbete med att förändra rådande linjära normer och 

beteenden samt till ökad cirkulär medvetenhet och handlingskapacitet hos medborgarna. 

Visionen om en cirkulär stad och de tio åtagandena, som återfinns i deklarationen, 

omfattar även socio-ekonomiska perspektiv.   

Bilagor 

1. Tidigare tjänsteutlåtande (exkl bilagor, motsvarar bilaga 3 och 4 nedan) och 

protokollsutdrag från styrelsens möte den 14 december 2021. 

2. Protokollsutdrag från fem remissinstanser, som valde att lyfta ärendet till 

beslut i respektive nämnd/styrelse. 

3. European Circular Cities Declaration / Deklarationen (2 sidor). 

4. European Circular Cities Declaration. Putting Circular Economy into 

practice. / Stödjande dokument (11 sidor). 

Ärendet  
Styrelsen ska återigen – efter genomförd remissrunda - ta ställning till om man vill 

rekommendera Göteborgs Stad att underteckna ICLEI:s European Circular Cities 

Declaration samt om styrelsen vill rekommendera Göteborgs Stad att ge Göteborgs Stads 

Leasing AB uppdraget att ansvara för samordning och rapportering av deklarationen, utan 

att extra resurser tillskjutes.  

De som fick ärendet på remiss var Inköp och upphandling, Miljöförvaltningen, Kretslopp 

och vatten, Business Region Göteborg, Demokrati och medborgarservice, Intraservice, 

Framtiden och Lokalförvaltningen. Remissens syfte var att förankra styrelsens beslut i 

andra berörda nämnder och styrelser och ta in eventuella synpunkter inför slutgiltigt 

beslut, som enligt ICLEI behöver tas av kommunstyrelsens ordförande eller vice 

ordförande. Samtliga åtta remissinstanser är positiva till att Göteborgs Stad undertecknar 

deklarationen. 

Beskrivning av ärendet 
Göteborgs Stad har flera ambitiösa miljö- och klimatmål. En av sju strategier i stadens 

nya miljö- och klimatprogram 2021–2030 handlar om att driva på utvecklingen av en 

cirkulär ekonomi. Staden vill också vara en föregångare samt en jämlik och hållbar stad 
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som är öppen för världen. Redan 2016 startades initiativet Cirkulära Göteborg av 

Göteborgs Stad, som över åren omfattat flera olika projekt och insatser för att påskynda 

utvecklingen och skapa förutsättningar för cirkulär omställning. Ett brett nätverk har 

skapats och tillsammans har flera aktörer bidragit i samarbete med Göteborgs Stad.   

European Circular Cities Declaration tydliggör städers och regioners viktiga roll i det 

cirkulära omställningsarbetet. Den syftar till att påskynda omställningen från en linjär till 

en cirkulär ekonomi, genom att främja ökad cirkularitet, hållbar produktion och 

konsumtion och bättre resurshantering. Deklarationen ses också som en kvalitetsstämpel 

som ger ökad möjlighet till finansiering genom bland annat EU-kommissionens Circular 

Cities and Regions Initiative (CCRI).  

Samma styrgrupp har etablerat både Circular Cities Declaration och CCRI, vilket gör att 

initiativen kompletterar varandra bra. CCRI har ett större fokus på implementering av 

städers handlingsplaner för den cirkulära ekonomin, och kommer att öppna upp 

utlysningar till stöd för detta.  

Än så länge har 55 städer och 5 regioner i Europa antagit deklarationen, varav tre svenska 

städer - Malmö, Umeå och Eskilstuna. En gemensam vision har tagits fram inom 

deklarationen, som beskriver vad det innebär att vara en cirkulär stad.  

Vision for a circular city 

A circular city is one that promotes the transition from a linear to a circular economy in 

an integrated way across all its functions in collaboration with citizens, businesses and the 

research community. This means in practice fostering business models and behaviour 

which decouple resource use from economic activity by maintaining the value and utility 

of products, components, materials and nutrients for as long as possible, in order to close 

material loops and minimise harmful resource use and waste generation. Through this 

circular transition, we seek to improve human wellbeing, reduce emissions, protect and 

enhance biodiversity, and promote social justice, in line with the Sustainable 

Development Goals.  

Initiativtagare till deklarationen är det globala nätverket ICLEI Local Governments for 

Sustainability som har arbetat tillsammans med EU-kommissionen för att säkerställa att 

deklarationen kompletterar det europeiska initiativet Green City Accord och kommande 

CCRI. Deklarationen utvecklades i bred samverkan med andra europeiska intressenter, 

såsom städer, internationella organisationer, tankesmedjor, tekniska experter och 

regionala nätverk. Dessa inkluderar bland annat Ellen MacArthur Foundation, EIT 

Circular Economy Community, Regionkommittén och Förenta nationernas miljöprogram. 

Deklarationen lanserades i oktober 2020. 

Göteborgs Stads huvudsakliga motivering till att vara med i ICLEI-nätverket är enligt en 

intern sammanställning ”profilering, kunskap och påverkan”. Detta ligger väl i linje med 

de fördelar som undertecknande av deklarationen förväntas medföra. 

Städer som skriver på deklarationen antar tio åtaganden: 

1. Ta fram konkreta mål och strategier för en cirkulär ekonomi  

2. Öka medvetenheten för cirkulär ekonomi i den egna organisationen och i 

lokalsamhället  



 

 

Göteborgs Stad Göteborgs Stads Leasing AB, tjänsteutlåtande  5 (8) 

   

   

3. Engagera lokala intressenter i att ta fram cirkulära planer och initiativ, med 

ambitionen att stödja olika aktörer och göra omställningen inkluderande  

4. Inkludera cirkulära principer i stadsplanering, infrastruktur och förvaltning 

av tillgångar  

5. Använda offentlig upphandling som verktyg för att främja cirkulära produkter 

och tjänster  

6. Använda ekonomiska incitament för att uppmuntra till cirkulärt beteende  

7. Främja lokala styrmedel för en sekundär materialmarknad, inklusive 

reparation, återbruk och delning.  

8. Samarbeta på nationell och europeisk nivå för att inrätta lämpliga policys och 

regelverk för cirkularitet  
9. Övervaka stadens framsteg och effekterna av arbetet med cirkulär ekonom 

10. Rapportera dessa framsteg till ICLEI  

 

Göteborgs Stad har under flera år samarbetat med andra aktörer för att påskynda en 

cirkulär omställning. Det handlar till exempel om regionala och nationella samarbeten 

såsom Gothenburg Climate Partnership, Centrum för cirkulärt byggande (CCbuild), 

Sharing City Göteborg, Cirkulära Göteborg, Cirkulär kommun och Delegationen för 

cirkulär ekonomis referensgrupp och kommunnätverk.  

Exempel på befintliga internationella samarbeten, med viss koppling till cirkulär 

ekonomi, är:  

• Green City Accord, som syftar till att förbättra livet för européer och accelerera 

implementeringen av relevant EU-lagstiftning på föroreningsområdet. Initiativet 

har utvecklats av EU-kommissionen tillsammans med Eurocities och är tänkt att 

komplettera Borgmästaravtalet för klimat och energi. Green City Accord omfattar 

fem fokusområden, varav cirkulär ekonomi är ett, och har mer omfattande 

rapporteringskrav än Circular Cities Declaration. 

• Eurocities Plastics Declaration, som innebär att staden ska samverka kring att 

minska användningen och konsumtionen av onödiga plastprodukter och således 

även av plastavfall. Plast är också utpekat som ett av de prioriterade områdena i 

EU:s nya handlingsplan för en cirkulär ekonomi och under 2022 kommer EU-

kommissionen att presentera den andra delen av EU:s Plaststrategi från 2018. 

Denna del kommer att fokusera på att skapa incitament för hållbara alternativ till 

plast. 

Samverkan har under hösten 2021 skett med Brysselkontoret och representanter från de 

andra förvaltningarna och bolagen som ingår i stadens cirkulära strategigrupp. Förutom 

medarbetare från Göteborgs Stads Leasing utgörs gruppen av medarbetare från Inköp och 

upphandling, Miljöförvaltningen, Kretslopp och vatten, Business Region Göteborg, 

Demokrati och medborgarservice, Intraservice, Framtiden och Lokalförvaltningen. 

Dessutom har samtal förts med Stadsledningskontoret, Malmö Stad, Umeå kommun och 

ICLEI-sekretariatet.  

Inkomna synpunkter 
Göteborgs Stads Leasings styrelse beslutade vid styrelsemötet den 14 december 2021 att 

ställa sig bakom bolagets förslag om att Göteborgs Stad ska underteckna European 

Circular Cities Declaration och att skicka ärendet på remiss till särskilt berörda nämnder 

och styrelser.  
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Ärendet skickades på remiss till totalt åtta förvaltningar och bolag den 22 december 2021, 

med möjlighet att återkomma med synpunkter senast den 28 februari 2022. De som fick 

ärendet på remiss var Inköp och upphandling, Miljöförvaltningen, Kretslopp och vatten, 

Business Region Göteborg, Demokrati och medborgarservice, Intraservice, Framtiden 

och Lokalförvaltningen. Representanter från dessa förvaltningar och bolag ingår även i 

stadens cirkulära arbetsgrupp, som leds och samordnas av strategiansvarig på Göteborgs 

Stads Leasing. Remissens syfte var att förankra styrelsens beslut i andra berörda nämnder 

och styrelser och ta in eventuella synpunkter inför slutgiltigt beslut, som enligt ICLEI 

behöver tas av kommunstyrelsens ordförande eller vice ordförande.  

Miljöförvaltningen önskade förlängd svarstid för behandling i miljö- och klimatnämnden 

till den 23 mars 2022, vilket beviljades av Göteborgs Stads Leasing.  

Remissinstanserna ombads främst besvara två frågor:  

1. Om ni ställer er bakom Göteborgs Stads Leasings beslut om att Göteborgs Stad 

ska underteckna European Circular Cities Declaration; och  

2. Om ni har några ytterligare synpunkter eller önskemål om kompletteringar.  

Det var upp till respektive mottagande verksamhet att besluta om ärendet skulle 

behandlas av nämnd/styrelse eller på förvaltnings-/bolagsnivå. Fem av remissinstanserna 

valde att behandla ärendet i respektive nämnd/styrelse. Dessa var Intraservice, Demokrati 

och medborgarservice, Kretslopp och vatten, Business Region Göteborg (BRG) och 

Miljöförvaltningen. Protokollsutdrag bifogas ärendet. Lokalförvaltningen, Inköp och 

upphandling och Förvaltnings AB Framtiden valde att fatta beslut på förvaltnings-

/bolagsnivå.  

Samtliga remissinstanser ställer sig positiva till att deklarationen undertecknas av 

Göteborgs Stad.  

Samtliga remissinstanser lyfter också i sina yttranden fram att deklarationen är i linje med 

stadens beslutade miljö- och klimatmål och med den cirkulära strategin i miljö- och 

klimatprogrammet. Demokrati och medborgarservice lägger till att deklarationens 

intentioner också överensstämmer med strategin Vi skapar förutsättningar för att leva 

hållbart och Framtiden lägger till att deklarationen även ligger i linje med det arbete som 

såväl Framtiden som de som berörs av strategin Hållbart byggande måste göra kopplat 

till denna. BRG bedömer att deklarationens intentioner överensstämmer med deras arbete 

med Agenda 2030, den senaste handlingsplanen inom det näringslivsstrategiska 

programmet och med BRG:s erbjudanden till näringslivet om stöd i omställningsarbetet.  

Intraservice menar att deklarationen även kan bidra till förvaltningens arbete med 

delmålet Livslängden på bärbar elektronik ska öka i avfallsplanen, genom såväl 

finansieringsmöjligheter för utvecklingsprojekt som erfarenhetsutbyte. Inköp och 

upphandling bedömer att förvaltningens verksamhet i störst utsträckning kommer att 

påverkas av åtagande nummer 5. Använda offentlig upphandling som verktyg för att 

främja cirkulära produkter och tjänster, vilket ligger i linje med deras mål och uppdrag. 

Förvaltningen tillägger att den även kommer att vara involverad i flera av de övriga 

åtagandena som listas i deklarationen, i de sammanhang som åtagandena berör inköps- 

och upphandlingsfrågor. Detta går också i linje med deras uppdrag och stämmer överens 

med förvaltningens deltagande i stadens cirkulära strategigrupp som leds av Göteborgs 

Stads Leasing.  
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Samtliga remissinstanser lyfter också fram deklarationens potential att ge flera mervärden 

i omställningsarbetet från en linjär till en cirkulär ekonomi, såsom möjlighet att profilera 

sig internationellt, ökat erfarenhetsutbyte, påverkansmöjlighet, tillgång till 

expertkompetens och finansieringsmöjligheter.  

Sex av instanserna har inget önskemål om ytterligare kompletteringar. Lokalförvaltningen 

föreslår dock att tjänsteutlåtandet kompletteras med en hänvisning till Färdplan för 

fossilfri bygg- och anläggningssektor 2018-12-28, för extra tyngd och påvisande av tydlig 

koppling till byggsektorn. Denna hänvisning läggs till i tjänsteutlåtandet. 

Miljöförvaltningen delar Göteborgs Stads Leasings bedömning att uppföljning och 

utvärdering till stor del kan utföras inom befintliga uppdrag, men föreslår att bolaget får 

ett tydligt uppdrag att ansvara för denna rapportering. Miljöförvaltningen tillägger att 

rapporteringen med fördel samordnas med bolagets ansvar för den cirkulära strategin i 

miljö- och klimatprogrammet, men vill förtydliga att det inte ingår i ansvaret för strategin 

att utföra denna typ av rapportering. Denna synpunkt läggs till i beslutsatserna.  

Utöver ovanstående synpunkter tillägger Framtiden att de ser det som viktigt att det inte 

blir ytterligare en uppföljning, utan att detta samordnas med ordinarie uppföljning av 

miljö- och klimatprogrammet och stadens miljömål.  

Bolagets bedömning 

Bolaget anser att deklarationen bör undertecknas av Göteborgs Stad, då den har potential 

att ge flera mervärden i omställningsarbetet från en linjär till en cirkulär ekonomi och för 

ökad måluppfyllelse. Den breda samverkan vid framtagandet av tjänsteutlåtandet väntas 

underlätta beslutet att anta deklaration. Rekommendationen om att underteckna 

deklarationen stärks också av de verksamheter som fått ärendet på remiss.  

Antagande av deklarationen förväntas bland annat stärka de mål, strategier och åtgärder 

som Göteborgs Stad beslutat inom nya miljö- och klimatprogrammet och avfallsplanen. 

Den vision som ingår i deklarationen av en cirkulär stad stämmer även väl överens med 

Göteborgs Stads målsättningar, utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. 

Att flera städer arbetar i samma riktning, med en gemensam vision, kan ge ökad framfart 

och uppskalningspotential.  

De 55 städerna och 5 regionerna, som hittills skrivit på deklarationen ser flera fördelar 

med den, enligt ICLEI-kansliet. Det handlar till exempel om möjligheten att profilera sig 

internationellt, att få tillgång till finansiering, kunna visa att politikerna står bakom den 

cirkulära omställningen samt få möjlighet att kommunicera sina goda exempel. 

Deklarationen ger också tillgång till en plattform för erfarenhetsutbyte, 

påverkansmöjlighet och expertkompetens samt möjlighet till att bygga transnationella 

nätverk med kollegor från hela Europa som delar liknande utmaningar som Göteborg.  

Ovanstående stämmer därmed också väl överens med Göteborgs Stads huvudsakliga 

motivering till att vara med i ICLEI-nätverket som nämns ovan (profilering, kunskap och 

påverkan). Att Ellen MacArthur Foundation och Förenta nationernas miljöprogram 

(UNEP) dessutom stöttar deklarationen, medverkar till ökad trovärdighet av 

deklarationen, då dessa organisationer är framstående inom hållbarhet och cirkularitet.  

Göteborgs Stad visar flera exempel på samarbetsvilja för att påskynda omställningstakten 

– både på lokal, regional, nationell och internationell nivå. På en internationell nivå 
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saknar Göteborgs Stad emellertid ett samarbete fokuserat på cirkulär ekonomi, vilket 

deklarationen skulle kunna bidra mycket positivt till.   

Av de tio åtagandena som ingår i deklarationen bedömer bolaget att punkterna 1 – 7 till 

stor del inryms i redan pågående och beslutat strategiarbete inom Göteborgs Stad, medan 

punkterna 8 – 10 handlar om deklarationsspecifika åtaganden. Till viss del kan emellertid 

vissa delar av inrapporteringen samordnas med rapporteringen till Green Cities Accord, 

vilket är en annan deklaration som staden skrivit på. Detta minskar risken för 

dubbelarbete och onödiga administrativa kostnader.    

 

 

 

Johan Sävhage 

VD 
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European Circular Cities Declaration 

Förslag till beslut 
Styrelsen för Göteborgs Stads Leasing föreslås besluta att:  

1. Styrelsen ställer sig bakom bolagets förslag om att Göteborgs Stad ska 

underteckna European Circular Cities Declaration. 

 

2. Ärendet ska skickas på remiss till särskilt berörda nämnder och styrelser.  

Sammanfattning 
European Circular Cities Declaration syftar till att påskynda omställningen från en linjär 

till en cirkulär ekonomi och tydliggör städers och regioners viktiga roll i det cirkulära 

omställningsarbetet. En påskrift innebär att staden antar den gemensamma visionen för en 

cirkulär stad och tio åtaganden, vilka återfinns under rubriken Beskrivning av ärendet.  

Bolaget bedömer att deklarationens intentioner överensstämmer väl med Göteborgs Stads 

cirkulära strategi att Driva på utvecklingen av en cirkulär ekonomi. Deklarationen stämmer 

också väl överens med Göteborgs Stads beslutade målsättningar om att minska avfall och 

klimatpåverkan samt minska resursförbrukningen och göra resursfördelningen mer 

jämlik.  

Bolaget anser att deklarationen bör undertecknas av Göteborgs Stad, då den har potential 

att generera flera mervärden i omställningsarbetet för en cirkulär ekonomi och för ökad 

måluppfyllelse. Det handlar till exempel om möjligheten att profilera sig internationellt, 

att få ökad tillgång till finansiering, kunna visa att politikerna står bakom den cirkulära 

omställningen samt få möjlighet att kommunicera sina goda exempel. Deklarationen ger 

också tillgång till en plattform för erfarenhetsutbyte, påverkansmöjlighet och 

expertkompetens samt möjlighet till att bygga transnationella nätverk med kollegor från 

hela Europa som delar liknande utmaningar som Göteborg.  

Ärendet har tagits fram i bred samverkan med representanter från andra berörda 

förvaltningar och bolag, vilket väntas underlätta beslutet att underteckna deklarationen.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Göteborgs Stad har varit medlem i ICLEI sedan 1990. ICLEI är en internationell 

miljöorganisation för kommuner och lokala myndigheter från hela världen. Årsavgiften 

för stadens deltagande är idag 36,949 SEK per år. Det kostar inget extra att underteckna den 

aktuella deklarationen.  

Uppföljning och utvärdering kommer till stor del att rymmas inom arbetet med att genomföra 

stadens redan beslutade program och strategier, såsom Göteborgs Stads miljö- och 
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klimatprogram 2021-2030 och Göteborgs Stads Avfallsplan 2021-2030, vilket därmed inte 

innebär en ökad ekonomisk kostnad för denna arbetsinsats.  

Det kommer att krävas vissa personella resurser till att rapportera stadens framsteg till ICLEI-

sekretariatet, men det förväntas till stor del kunna rymmas inom Göteborgs Stads Leasings 

cirkulära strategiansvar inom miljö- och klimatprogrammet.   

Deklarationen har kopplingar till det av EU-kommissionen ledda initiativet European Cities 

and Regions Initiative (CCRI), som nu håller på att etableras. CCRI kommer att fokusera på 

att erbjuda finansiellt och tekniskt stöd till städer och regioner för att implementera deras 

handlingsplaner för en cirkulär ekonomi. Deklarationen kommer inte innebära öronmärkta 

pengar inom CCRI, men väntas ses som en kvalitetsstämpel för de städer som söker 

finansiering inom initiativet. Därför kommer det troligen att underlätta för Göteborg att få 

tillgång till finansiering och strategiska samarbeten med andra europeiska städer.   

Bedömning ur ekologisk dimension 
Bolaget bedömer att deklarationens intentioner överensstämmer väl med Göteborgs Stads 

cirkulära strategi Driva på utvecklingen av en cirkulär ekonomi. De tio åtagandena i 

deklarationen och den gemensamma visionen stämmer också väl överens med Göteborgs 

Stads beslutade målsättningar såsom att minska avfall och klimatpåverkan samt minska 

resursförbrukningen och göra resursfördelningen mer jämlik.  

Intentionerna i deklarationen stärker också arbetet med EU:s handlingsplan för en cirkulär 

ekonomi för 2030 samt stadens arbete för att bidra till flera internationella målsättningar 

inom Agenda 2030. Dessutom är deklarationen i linje med nationella miljömål och 

strategier, såsom Strategi för hållbar konsumtion och Cirkulär ekonomi – strategi för 

omställningen i Sverige. 

Som nämnts under den ekonomiska dimensionen, så kommer stadens underskrift av 

deklarationen med stor sannolikhet att leda till ökade finansieringsmöjligheter, vilket kan 

bidra positivt till att uppnå stadens miljömål.  

Bedömning ur social dimension 
Ett inkluderande, medskapande arbetssätt har över åren utmärkt stadens cirkulära arbete 

genom till exempel Cirkulära Göteborg och Sharing City Göteborg. Flera aktörer från 

civilsamhället har varit delaktiga och samarbetat med staden och fått stöd. Förhoppningen 

är att deklarationen stärker Göteborgs möjlighet att bygga vidare på redan etablerade 

samarbetsstrukturer med civilsamhällsorganisationer och medborgardrivna initiativ. Att 

dela, återbruka och reparera ses som naturliga delar av en cirkulär ekonomi, som utöver 

miljöfördelar också kan bidra till ökad sysselsättning, och jämlikare resursfördelning 

genom att fler får tillgång till hållbara tjänster och produkter. Forskning, från bland annat 

RISE Research Institutes of Sweden, visar att lokala initiativ som syftar till att dela på 

prylar och ytor ofta främjar möten mellan människor och att verksamheterna ofta blir 

populära mötesplatser där sociala relationer och sammanhållning genereras. Dessa möten 

bygger socialt kapital och mellanmänsklig tillit när människor träffar och lär känna andra 

i sitt närområde eller från andra delar av staden.  

Deklarationen uppmuntrar till arbete med att förändra rådande linjära normer och 

beteenden samt till ökad cirkulär medvetenhet och handlingskapacitet hos medborgarna. 
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Visionen om en cirkulär stad och de tio åtagandena, som återfinns i deklarationen, 

omfattar även socio-ekonomiska perspektiv.   

Bilagor 

1. European Circular Cities Declaration / Deklarationen (2 sidor) 

2. European Circular Cities Declaration. Putting Circular Economy into 

practice. / Stödjande dokument (11 sidor) 

Ärendet  
Styrelsen ska ta ställning till om Göteborgs Stad ska underteckna ICLEI:s European 

Circular Cities Declaration samt om ärendet ska skickas på remiss till särskilt berörda 

nämnder och styrelser. De som bedöms vara särskilt berörda är Inköp och upphandling, 

Miljöförvaltningen, Kretslopp och vatten, Business Region Göteborg, Konsument- och 

medborgarservice, Intraservice, Framtiden och Lokalförvaltningen. Representanter från 

dessa förvaltningar och bolag ingår även i stadens cirkulära arbetsgrupp, som leds och 

samordnas av strategiansvarig på Göteborgs Stads Leasing.  

Remissens syfte är att förankra styrelsens beslut i andra berörda nämnder och styrelser 

och ta in eventuella synpunkter inför slutgiltigt beslut, som enligt ICLEI behöver tas av 

kommunstyrelsens ordförande eller vice ordförande.  

Beskrivning av ärendet 
Göteborgs Stad har flera ambitiösa miljö- och klimatmål. En av sju strategier i stadens 

nya miljö- och klimatprogram 2021–2030 handlar om att driva på utvecklingen av en 

cirkulär ekonomi. Staden vill också vara en föregångare samt en jämlik och hållbar stad 

som är öppen för världen. Redan 2016 startades initiativet Cirkulära Göteborg av 

Göteborgs Stad, som över åren omfattat flera olika projekt och insatser för att påskynda 

utvecklingen och skapa förutsättningar för cirkulär omställning. Ett brett nätverk har 

skapats och tillsammans har flera aktörer bidragit i samarbete med Göteborgs Stad.   

European Circular Cities Declaration tydliggör städers och regioners viktiga roll i det 

cirkulära omställningsarbetet. Den syftar till att påskynda omställningen från en linjär till 

en cirkulär ekonomi, genom att främja ökad cirkularitet, hållbar produktion och 

konsumtion och bättre resurshantering. Deklarationen ses också som en kvalitetsstämpel 

som ger ökad möjlighet till finansiering genom bland annat EU-kommissionens Circular 

Cities and Regions Initiative (CCRI).  

Samma styrgrupp har etablerat både Circular Cities Declaration och CCRI, vilket gör att 

initiativen kompletterar varandra bra. CCRI har ett större fokus på implementering av 

städers handlingsplaner för den cirkulära ekonomin, och kommer att öppna upp 

utlysningar till stöd för detta.  

Än så länge har 55 städer och 5 regioner i Europa antagit deklarationen, varav tre svenska 

städer - Malmö, Umeå och Eskilstuna. En gemensam vision har tagits fram inom 

deklarationen, som beskriver vad det innebär att vara en cirkulär stad.  

Vision for a circular city 
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A circular city is one that promotes the transition from a linear to a circular economy in 

an integrated way across all its functions in collaboration with citizens, businesses and the 

research community. This means in practice fostering business models and behaviour 

which decouple resource use from economic activity by maintaining the value and utility 

of products, components, materials and nutrients for as long as possible, in order to close 

material loops and minimise harmful resource use and waste generation. Through this 

circular transition, we seek to improve human wellbeing, reduce emissions, protect and 

enhance biodiversity, and promote social justice, in line with the Sustainable 

Development Goals.  

Initiativtagare till deklarationen är det globala nätverket ICLEI Local Governments for 

Sustainability som har arbetat tillsammans med EU-kommissionen för att säkerställa att 

deklarationen kompletterar det europeiska initiativet Green City Accord och kommande 

CCRI. Deklarationen utvecklades i bred samverkan med andra europeiska intressenter, 

såsom städer, internationella organisationer, tankesmedjor, tekniska experter och 

regionala nätverk. Dessa inkluderar bland annat Ellen MacArthur Foundation, EIT 

Circular Economy Community, Regionkommittén och Förenta nationernas miljöprogram. 

Deklarationen lanserades i oktober 2020. 

Göteborgs Stads huvudsakliga motivering till att vara med i ICLEI-nätverket är enligt en 

intern sammanställning ”profilering, kunskap och påverkan”. Detta ligger väl i linje med 

de fördelar som undertecknande av deklarationen förväntas medföra. 

Städer som skriver på deklarationen antar tio åtaganden: 

1. Ta fram konkreta mål och strategier för en cirkulär ekonomi  

2. Öka medvetenheten för cirkulär ekonomi i den egna organisationen och i 

lokalsamhället  

3. Engagera lokala intressenter i att ta fram cirkulära planer och initiativ, med 

ambitionen att stödja olika aktörer och göra omställningen inkluderande  

4. Inkludera cirkulära principer i stadsplanering, infrastruktur och förvaltning 

av tillgångar  

5. Använda offentlig upphandling som verktyg för att främja cirkulära produkter 

och tjänster  

6. Använda ekonomiska incitament för att uppmuntra till cirkulärt beteende  

7. Främja lokala styrmedel för en sekundär materialmarknad, inklusive 

reparation, återbruk och delning.  

8. Samarbeta på nationell och europeisk nivå för att inrätta lämpliga policys och 

regelverk för cirkularitet  
9. Övervaka stadens framsteg och effekterna av arbetet med cirkulär ekonom 

10. Rapportera dessa framsteg till ICLEI  

 

Göteborgs Stad har under flera år samarbetat med andra aktörer för att påskynda en 

cirkulär omställning. Det handlar till exempel om regionala och nationella samarbeten 

såsom Gothenburg Climate Partnership, Centrum för cirkulärt byggande (CCbuild), 

Sharing City Göteborg, Cirkulära Göteborg, Cirkulär kommun och Delegationen för 

cirkulär ekonomis referensgrupp och kommunnätverk.  

Exempel på befintliga internationella samarbeten, med viss koppling till cirkulär 

ekonomi, är:  
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• Green City Accord, som syftar till att förbättra livet för européer och accelerera 

implementeringen av relevant EU-lagstiftning på föroreningsområdet. Initiativet 

har utvecklats av EU-kommissionen tillsammans med Eurocities och är tänkt att 

komplettera Borgmästaravtalet för klimat och energi. Green City Accord omfattar 

fem fokusområden, varav cirkulär ekonomi är ett, och har mer omfattande 

rapporteringskrav än Circular Cities Declaration. 

• Eurocities Plastics Declaration, som innebär att staden ska samverka kring att 

minska användningen och konsumtionen av onödiga plastprodukter och således 

även av plastavfall. Plast är också utpekat som ett av de prioriterade områdena i 

EU:s nya handlingsplan för en cirkulär ekonomi och under 2022 kommer EU-

kommissionen att presentera den andra delen av EU:s Plaststrategi från 2018. 

Denna del kommer att fokusera på att skapa incitament för hållbara alternativ till 

plast. 

Bolaget har skrivit detta tjänsteutlåtande tillsammans med Brysselkontoret, som är en 

filial under Göteborgs Stadshus AB och fungerar som Göteborgs Stads röst och öron i 

Bryssel. Bland annat hjälper de stadens förvaltningar och bolag med intressebevakning, 

profilering, informationsstöd och påverkansarbete gentemot EU. Samverkan har under 

hösten 2021 även skett med representanter från åtta andra förvaltningar och bolag som 

ingår i stadens cirkulära arbetsgrupp. Förutom medarbetare från Göteborgs Stads Leasing 

utgörs gruppen av medarbetare från Inköp och upphandling, Miljöförvaltningen, 

Kretslopp och vatten, Business Region Göteborg, Konsument- och medborgarservice, 

Intraservice, Framtiden och Lokalförvaltningen. Dessutom har samtal förts med 

Stadsledningskontoret, Malmö Stad, Umeå kommun och ICLEI-sekretariatet.  

Bolagets bedömning 

Bolaget anser att deklarationen bör undertecknas av Göteborgs Stad, då den har potential 

att ge flera mervärden i omställningsarbetet från en linjär till en cirkulär ekonomi och för 

ökad måluppfyllelse. Den breda samverkan vid framtagandet av tjänsteutlåtandet väntas 

underlätta beslutet att anta deklaration.  

Antagande av deklarationen förväntas bland annat stärka de mål, strategier och åtgärder 

som Göteborgs Stad beslutat inom nya miljö- och klimatprogrammet och avfallsplanen. 

Den vision som ingår i deklarationen av en cirkulär stad stämmer även väl överens med 

Göteborgs Stads målsättningar, utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. 

Att flera städer arbetar i samma riktning, med en gemensam vision, kan ge ökad framfart 

och uppskalningspotential.  

De 55 städerna och 5 regionerna, som hittills skrivit på deklarationen ser flera fördelar 

med den, enligt ICLEI-kansliet. Det handlar till exempel om möjligheten att profilera sig 

internationellt, att få tillgång till finansiering, kunna visa att politikerna står bakom den 

cirkulära omställningen samt få möjlighet att kommunicera sina goda exempel. 

Deklarationen ger också tillgång till en plattform för erfarenhetsutbyte, 

påverkansmöjlighet och expertkompetens samt möjlighet till att bygga transnationella 

nätverk med kollegor från hela Europa som delar liknande utmaningar som Göteborg.  

Ovanstående stämmer därmed också väl överens med Göteborgs Stads huvudsakliga 

motivering till att vara med i ICLEI-nätverket som nämns ovan (profilering, kunskap och 

påverkan). Att Ellen MacArthur Foundation och Förenta nationernas miljöprogram 
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(UNEP) dessutom stöttar deklarationen, medverkar till ökad trovärdighet av 

deklarationen, då dessa organisationer är framstående inom hållbarhet och cirkularitet.  

Göteborgs Stad visar flera exempel på samarbetsvilja för att påskynda omställningstakten 

– både på lokal, regional, nationell och internationell nivå. På en internationell nivå 

saknar Göteborgs Stad emellertid ett samarbete fokuserat på cirkulär ekonomi, vilket 

deklarationen skulle kunna bidra mycket positivt till.   

Av de tio åtagandena som ingår i deklarationen bedömer bolaget att punkterna 1 – 7 till 

stor del inryms i redan pågående och beslutat strategiarbete inom Göteborgs Stad, medan 

punkterna 8 – 10 handlar om deklarationsspecifika åtaganden. Till viss del kan emellertid 

vissa delar av inrapporteringen samordnas med rapporteringen till Green Cities Accord, 

vilket är en annan deklaration som staden skrivit på. Detta minskar risken för 

dubbelarbete och onödiga administrativa kostnader.    

 

 

 

Johan Sävhage 

VD 
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Utdrag ur protokoll  

Sammanträdesdatum 2021-12-15 

 

95/21 Remiss European Circular Cities Declaration 

 
Beslut 

Styrelsen för Göteborgs Stads Leasing beslutade att 

 1. Styrelsen ställer sig bakom bolagets förslag om att Göteborgs Stad ska underteckna European Circular Cities 

Declaration.  

2. Ärendet ska skickas på remiss till särskilt berörda nämnder och styrelser. 

 

Ärendet 

Styrelsen ska ta ställning till om Göteborgs Stad ska underteckna ICLEI:s European Circular Cities Declaration 

samt om ärendet ska skickas på remiss till särskilt berörda nämnder och styrelser. De som bedöms vara särskilt 

berörda är Inköp och upphandling, Miljöförvaltningen, Kretslopp och vatten, Business Region Göteborg, 

Konsument- och medborgarservice, Intraservice, Framtiden och Lokalförvaltningen. Representanter från dessa 

förvaltningar och bolag ingår även i stadens cirkulära arbetsgrupp, som leds och samordnas av strategiansvarig 

på Göteborgs Stads Leasing.  

Remissens syfte är att förankra styrelsens beslut i andra berörda nämnder och styrelser och ta in eventuella 

synpunkter inför slutgiltigt beslut, som enligt ICLEI behöver tas av kommunstyrelsens ordförande eller vice 

ordförande. 

 

Underlag för beslut 

Göteborgs Stads Leasing tjänsteutlåtande med diarienummer 95/21 daterat den 2021-10-21 

 

Beslutet skickas till  

Berörda bolag och förvaltningar enligt sändlista  

 

Vid protokollet 

Therese Berglund 

2021-12-17 

 

 

Ordförande  

Pierre Alpstrand 



 
 
 
 

BUSINESS REGION GÖTEBORG AB 
Besöksadress: Östra Hamngatan 5, Postadress: Box 11119, 404 23 Göteborg 
Telefon växel: 031-367 61 00, www.businessregiongoteborg.se 
BUSINESS REGION GÖTEBORG – EN DEL AV GÖTEBORGS STAD I SAMARBETE MED REGIONEN 

 
 
Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde vid Business 
Region Göteborg 2022-02-10.   
  
  
  
  

§ 17 Remiss European Circular Cities Declaration 

Maria Strömberg redogjorde för underlaget och innehållet i remissvaret gällande European Circular 
Cities. 

Styrelsen för Business Region Göteborg beslutade att, 

1. Ställa sig bakom Göteborgs Stads Leasing ABs förslag om att Göteborgs Stad ska 
underteckna European Circular Cities Declaration. 

2. Ställa sig bakom de insatser som föreslås med BRG som ansvarig utförare i cirkulära 
strategier inom Göteborgs Stads Miljö- och Klimatprogram. 

 
  
  
 Rätt utdraget intygar:  
  
…………………………………………………….  
Jessica Nilsson 
VD-assistent 
Business Region Göteborg AB  
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Svar på remiss från Göteborgs Stads Leasing 
AB rörande European Circular Cities 
Declaration 
§ 14, 0476/21 
Förvaltningen har 2022-01-10 utfärdat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.  

Beslut 
I nämnden för Intraservice: 

1. Göteborgs Stads Leasings förslag om att Göteborgs Stad ska underteckna 
European Circular Cities Declaration godkänns. 

2. Förvaltningens svar på remissen översänds till Göteborgs Stads Leasing AB. 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-01-10 

Bilaga 1 European Circular Cities Declaration 

Yrkanden 
Ordförande Monika Beiring (M) yrkar bifall på Intraservice förslag.  

Propositionsordning  
Ordförande Monika Beiring (M) finner att det finns ett förslag till beslut gällande 
Intraservice tjänsteutlåtande, det vill säga bifall till tjänsteutlåtandet och att nämnden för 
Intraservice beslutar enligt det.  

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs Stads Leasing AB 

  

 

 

Dag för justering 
2022-02-01 

 

Intraservice 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-01-20 



 

 

[Intraservice] 
 

  
  

 

 

 

Göteborgs Stad [Intraservice], protokollsutdrag 2 (2) 
   
   

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 
Tilde Lövgren 

 

 

Ordförande 
Monika Beiring (M) 

 

Justerande 
Bertil Lidfeldt (S) 
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-02-10 

§ 41 1105/21 

Remissvar European Circular Cities Declaration 
 

Beslut 
Enligt förvaltningens förslag: 
Kretslopp och vattennämnden antar yttrandet som sitt eget och översänder det till 
styrelsen för Göteborgs Stads Leasing AB som svar på remissen. 

 
Handling 
Förvaltningen har 2022-01-12 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Styrelsen för Göteborgs Stads Leasing AB 

 
Dag för justering 
2022-02-10 

 

Vid protokollet 

 

Kretslopp och vattennämnden 
 

  

Sekreterare 
 

________________________ 

Emilia Dahlstedt 

 

 

Ordförande 

 

________________________ 

Claes Johansson 

 

Justerande 
 

________________________ 

Jöran Fagerlund 

 



 

Göteborgs Stad Demokrati och medborgarservice, protokollsutdrag 1 (2) 

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-02-09 

Svar på remiss över förslag att Göteborgs 
Stad ska underteckna European Circular 
Cities Declaration 
§ 6, diarienummer N043-0016/22 

 
Beslut 

1. Nämnden för demokrati och medborgarservice tillstyrker förslaget att Göteborgs 
Stad ska underteckna European Circular Cities Declaration. 

2. Nämnd för demokrati och medborgarservice skickar förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget till Göteborgs Stads Leasing AB. 

 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-24 med bilagorna: 

1. European Circular Cities Declaration / Deklarationen (2 sidor)  

2. European Circular Cities Declaration. Putting Circular Economy into practice. / 
Stödjande dokument (11 sidor)  

3. Tjänsteutlåtande kring förslag att underteckna European Circular Cities 
Declaration 
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European Circular Cities Declaration

Name of City 

In light of the socio-economic impact of the current crisis and of the ongoing climate emergency, 
we take this opportunity to commit to a circular recovery and a more resilient future. A systemic 
shift to a regenerative economic model is fundamental to achieving climate neutrality, fostering 
a thriving society, and keeping resource consumption within planetary boundaries. 

A circular city is one that promotes the transition from a linear to a circular economy in an  
integrated way across all its functions in collaboration with citizens, businesses and the research 
community. This means in practice fostering business models and behaviour which decouple 
resource use from economic activity by maintaining the value and utility of products, components, 
materials and nutrients for as long as possible, in order to close material loops and minimise 
harmful resource use and waste generation. Through this circular transition, we seek to improve 
human wellbeing, reduce emissions, protect and enhance biodiversity, and promote social 
justice, in line with the Sustainable Development Goals.

→  Transitioning from a linear to a circular economy is central to our efforts to decouple economic growth from 
resource use, and achieve a climate neutral, fair and prosperous society

→  Local and regional governments have a critical role to play in achieving the systemic and transformative 
change required and must work actively with all levels of government and stakeholders from civil society, 
the private sector and the research community in this mission

→  Providing a shared, common vision of a circular city can help ensure we are all travelling in the same 
direction

→ Show leadership in choosing a resource efficient, low- carbon and socially responsible development path

→ Demonstrate our commitment to act across our administration 

→ Collaborate with a group of like-minded, ambitious local and regional governments

→ Benefit from access to implementation support of expert organisations from across Europe

We believe that

We welcome the opportunity this declaration provides to



By signing this declaration, we commit to using the levers at our disposal coherently across the 
organisation, including:

1    Establishing clear circular economy goals and  
strategies to provide a common direction for the  
local circular transition

2    Raising awareness of circular practices across  
our administration and amongst local citizens  
and businesses 

3    Directly engaging local stakeholders from civil 
society, the private sector and the research 
community in the development of circular 
economy plans and initiatives, striving to make 
the transition inclusive and helping to nurture 
circular business models such as the sharing  
and repairing economy

4     Embedding circularity principles in urban  
planning, infrastructure and asset management 
procedures

5     Leveraging public procurement to promote the  
market for circular products and services

6    Applying economic incentives and seeking  
opportunities to use fiscal measures designed  
to encourage circular economic and social 
behaviour

7    Fostering an enabling local regulatory framework 
which allows and encourages secondary material 
markets, repair, reuse and sharing schemes

8    Collaborating with national governments and  
European institutions to establish an appropriate  
policy and regulatory framework for the circular 
transition

9    Monitoring the progress made and impacts  
of our circular economy activities

10    Reporting to ICLEI on progress in achieving  
the above commitments

Partners

www.circularcitiesdeclaration.eu

Name of Mayor/Vice-Mayor, 

Name of city

City 
logo



Putting Circular Economy  
into Practice

European Circular 
Cities Declaration

Support Document

This document accompanies the European Circular Cities Declaration.  
It presents a common vision and understanding of what the circular economy  

transition will look like at the local level, highlights the levers for local governments  
to bring it about, and presents some useful resources to support this process. 

www.circularcitiesdeclaration.eu



The launch of the European Green Deal puts the concept of circular economy at the centre of efforts to 
transform the European Union into a fair and prosperous society, where economic growth is decoupled from 
resource use and environmental harm. In light of the socio-economic impact of the current crisis, the road  
to recovery is an opportunity to rethink the way we do things – to build back in a way that ensures a more 
resilient future. A systemic shift to a regenerative economic model is fundamental to achieving climate 
neutrality and keeping resource consumption within planetary boundaries. However, it requires citizen 
behaviour change and multilevel governance of the transition. Cities and regions have a central role to  
play in achieving this.

Around 75% of Europeans now live in urban areas, which account for 75% of natural resource consumption. 
Cities produce 50% of global waste and 60-80% of greenhouse gas emissions.1 Though cities are major contrib-
utors to climate change, material consumption and waste generation, they are also cradles of innovation and 
socio-economic transformation. Faced with the climate emergency and pressing need to reduce our environ-
mental footprint, and given the intensive resource use and waste generation in cities, now is the time to act.

Local and regional governments manage a number of key sectors in urban areas, such as mobility and  
waste management, and are ultimately responsible for controlling land use and urban planning. Their public 
procurement and investment budgets can also play a key role in driving demand for circular products and 
services and impact decisions on infrastructure for energy, transport and water. For all of these reasons,  
as well as the mandate to promote wellbeing and responsibly serve their citizens, local and regional  
governments are called to lead the circular transition. 

Circular economy measures implemented should also make progress towards compliance with international 
sustainable development frameworks, such as the UN’s Sustainable Development Goals and the Paris 
Agreement. The European Green Deal and new EU Circular Economy Action Plan (CEAP) outline compre-
hensive strategies to make Europe carbon neutral by 2050, involving a transformed industrial strategy, an 
expanded Ecodesign Directive and empowered consumers. The CEAP also includes a Circular Cities and 
Regions Initiative, which focuses on support of local and regional stakeholders in the implementation of 
circular solutions. Furthermore, the updated EU Bioeconomy Strategy provides a strategic framework  
for shifting the economic resource base in Europe to a circular model that is grounded on renewable and 
bio-based materials. The Green City Accord recognises the pivotal role of the circular economy in order  
to step up implementation of EU environmental policy among European cities. 

The attached declaration aims to support and intensify efforts to promote greater circularity, more sustainable 
production and consumption, and improved management of our finite resources in accordance with the 
aforementioned frameworks. Furthermore, the commitments of signatories to the declaration will support 
their implementation of European policy, including the CEAP.

Why cities should commit to Circular Economy action

The international framework for the circular economy 

1)  Circular Economy in Cities Project Guide, Ellen MacArthur Foundation, 2019  
ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/CE-in-Cities-Project-Guide_Mar19

https://ec.europa.eu/info/node/123797
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdfhttps:/ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/ecodesign_en
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_strategy_2018.pdf#view=fit&pagemode=none
http://www.eurocities.eu/eurocities/projects/Green-City-Accord&tpl=home


The circular economy requires an integrated and systemic transition from the linear ‘take-make-dispose’ 
model to circular closed-loop systems, especially in key value chains such as electronics and ICT, batteries 
and vehicles, packaging, plastics, textiles, construction and buildings, and food.2

 
A circular city is one that promotes the transition from a linear to a circular economy in an integrated way 
across all its functions in collaboration with citizens, businesses and the research community. This means in 
practice fostering business models and economic behaviour which decouple resource use from economic 
activity by maintaining the value and utility of products, components, materials and nutrients for as long as 
possible in order to close material loops and minimise harmful resource use and waste generation. Through 
this transition, cities seek to improve human wellbeing, reduce emissions, protect and enhance biodiversity, 
and promote social justice, in line with the sustainable development goals.

A city of circular integration: where circular principles are applied across all city functions.

→  Circular principles are integrated horizontally across all local government departments and coordinated 
centrally with support from the political leadership. 

→  Leading by example, local governments promote greater citizen awareness and capacity building opportu-
nities to incite behavioural change from various stakeholder groups, including local businesses and civil 
society. 

→  The city monitors and reports on progress towards implementation to measure the impact of actions taken 
and adapt strategies where necessary. 

→  The city undertakes advocacy work beyond city borders, at regional, national and EU level, to push for 
regulatory framework conditions that enable speeding up the circular transition and that foster multi-level 
collaboration.

A city that generates and retains value: where innovative design and production methods, business 
models and consumption behaviour prioritise maintaining the value and utility of assets. 

→  The promotion of the “sharing economy” encourages a shift from product ownership to using goods 
through services. 

→  Repair, reuse and remanufacturing schemes create business opportunities, especially for social economy 
actors, generating more inclusive local jobs. 

→  Product-as-a-service models extend producer responsibility while decreasing demand for raw material 
extraction. 

→  Shorter, smarter supply chains in key sectors such as food create a more resilient local economy. 

→  Food is regeneratively (and locally, if appropriate) cultivated in agricultural systems that replenish the local 
ecosystem.  

Vision for a circular city

2)  EU Circular Economy Action Plan, 2020  
ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf


→  New products, components and materials are designed and manufactured considering their entire lifecy-
cle to be harm-free and waste-free, from production through end of use. 

→  Public procurers, local businesses and citizens choose durable, modular, accessible, reusable and reparable 
products with extended lifetimes and reduced environmental footprints. 

→  Adapted consumer behaviour extends the lifetime and intensifies the use of existing products and infra-
structure.

→  Industrial symbiosis in local production processes leads to innovation and reduced dependency on import-
ed raw material supply by making the most of by-products. 

→  Infrastructure and buildings are designed to be multifunctional, adaptable and easy to maintain, repair and 
repurpose with long lifetimes and high value recovery. 

→  Digitalisation enables sustainable asset management, with material banks to keep track of components 
and their composition in order to facilitate their transition to other uses. 

→  Material flows and stocks are tracked and managed efficiently to minimise losses and optimise co-benefits 
between producers and consumers of secondary materials. 

A city of closed loops: where products and materials are kept in use, while waste and harmful resource use 
is minimised.

→  High-quality secondary materials represent a growing portion of local material demand. 

→  Energy and natural resources are renewably sourced and used with care.

→  At end of use, local resource management systems separate, collect and redistribute products, compo-
nents and materials to prepare for reuse, remanufacturing or recycling.

→  These systems see to it that closed loops are as ‘small’ as possible within the local community, prioritising 
short value chains and respecting the waste hierarchy.

→  Likewise, nutrients from bio-waste are retained locally as a replenishing resource. 

→  Digital tools are harnessed for data-driven planning processes that optimise logistics for management and 
valorisation of secondary materials.

A liveable city: of low-emissions, regenerated natural systems and improved human health and wellbeing. 

→  The local retention of nutrients and the protection of biodiversity promote the regeneration of natural 
systems, which also depend on and benefit from clean water and air. 

→  Embodied carbon of city infrastructure is minimised, while nature-based solutions are integrated for 
improved resilience. 

→  With a circular perspective embedded in urban planning and decision-making, the movement of people 
and goods around mixed-use urban areas is low-emission, favouring public transport, cycling and walking 
to avoid pollution and congestion. 



→  Citizens’ wellbeing benefits from improved environmental quality and equitable access to ecosystem 
services for present and future generations. 

→  Social integration is enhanced through increased sharing of goods and spaces as well as greater proximity 
between places to live, work and play. 

→  Citizens are empowered consumers of goods and services, informed of the environmental footprint of their 
consumption and involved in co-creation of circular solutions.

Local governments should leverage their role as promoter, facilitator and enabler to implement 
circularity using the levers available to them to the extent possible, including:

Levers for local governments to accelerate the circular transition

1    VISION – They can provide a common vision 
through roadmaps or strategies that give direc-
tion to the local circular transition and align 
initiatives. 

2    ENGAGEMENT – Local governments have a 
privileged role as facilitator between public, 
private and civic leaders, which can be used to 
convene and partner with others in co-creation 
of the shared system change, raise awareness of 
circular opportunities through communication 
campaigns and lead capacity building to train 
and advise other local actors. 

3    URBAN MANAGEMENT – Under the mandate of 
urban management, cities can embed circularity 
in urban planning, infrastructure and asset 
management, and can also strategically lever-
age their own public procurement. 

4     ECONOMIC INCENTIVES – To accelerate imple-
mentation of the circular economy, local govern-
ments should use economic incentives including 
financial support such as grants, subsidies, or 
public-private partnerships to encourage circu-
lar innovation. They can also consider fiscal 
measures to incentivise behaviour change, 
driving the market towards circularity. 

5     REGULATION – Legislation and regulation 
should embed in policy the political commit-
ment and enabling conditions for a fully circular 
economy. Cities should inform and work with 
national and international institutions to support 
this effort.3 

3)  Circular Economy in Cities Policy Levers, Ellen MacArthur Foundation, 2019  
ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/CE-in-Cities_Policy-Levers_Mar19

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/CE-in-Cities_Policy-Levers_Mar19.pdf


Partners

→  Circular Flanders – Circular City Governance Guide
→   Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production (CSCP) –  

Circular Economy Guidebook for Cities
→  Committee of the Regions – Studies  
→  European Investment Bank (EIB) – The 15 Circular Steps for Cities
→  Ellen MacArthur Foundation – Circular Economy for Cities Programme
→  European Union – Circular Economy Stakeholder Platform circulareconomy.europa.eu/platform
→  ICLEI Local Governments for Sustainability – Circular Cities Platform circularcities.eu 
→  OECD – Circular Economy in Cities and Regions Network
→  UN Environment Programme (UNEP) – buildingcircularity.org and resourceefficientcities.org 
→  The Urban Agenda – Partnership on Circular Economy, Circular City Funding Guide

→  European Investment Advisory Hub (EIAH) – the urban investment advisory platform
→  EIB Innovation Finance Advisory

ICLEI – Local Governments for Sustainability – European Secretariat
Leopoldring 3, 79098 Freiburg, Germany
+49 761 368 92-0
info@circularcitiesdeclaration.eu

Resources available for cities

Financing & Advisory support

Contact

https://vlaanderen-circulair.be/circulargovernance/index.html
https://www.scp-centre.org/ceg-guidebook/
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/
https://www.eib.org/en/publications/circular-economy-15-steps-for-cities
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/circular-economy-in-cities/vision
https://circulareconomy.europa.eu/platform/
https://circularcities.eu
http://www.oecd.org/regional/
https://buildingcircularity.org
https://resourceefficientcities.org
https://ec.europa.eu/futurium/en/circular-economy
https://www.circularcityfundingguide.eu
https://www.eib.org/en/products/advising/innovfin-advisory/index.htm


Appendix I: Unpacking the Commitments of the European Circular Cities Declaration –  
Measures, outcomes and resources

The following table is meant to orient and inspire action towards the commitments. 
The table will be updated – please contact info@circularcities.eu to recommend relevant resources.

Commitments Example measures Desired outcome Example indicators
Measuring progress towards 
commitment

Resources

1.  Establish a circular  
transition roadmap  
or strategy

→  Create a Circular City strategy
→  Publish an action plan to 

improve circularity in key 
sectors

→  Establish an advisory group 
or task force across depart-
ments to integrate circularity 
into sustainable development 
efforts.

Common direction of travel and 
political commitment to the 
local circular transition. Efforts 
and initiatives are aligned and 
complementary.

Existence of city-wide strategy 
on CE with measurable
objectives translated into 
targeted actions

Examples of city CE strategies: 
Circular Amsterdam, Brussels, 
Helsinki, Paris, LWARB

15 Circular Steps for Cities 
(EIB)

2.  Raise awareness of circular 
economy

→  Awareness campaign in 
public places/ public services

→  Internal workshops to inte-
grate CE across local govt. 
departments.

→  Promote use of Product 
Environmental Footprint 
(PEF) and Ecolabels, or 
development of labels for 
reparability and expected 
lifetime of products to  
empower consumers  
to choose circular.

Systemic behaviour change 
and empowered consumers. 
Buy-in of local and regional 
actors.

Number (and quality) of
information, education and
awareness campaigns about
circular economy. Increased 
awareness/involvement in 
population about CE. Improved 
dissemination of information  
to the public 

Be circular-Be Brussels 
Campaign (City of Brussels)

mailto:info%40circularcities.eu?subject=
http://15 Circular Steps for Cities (EIB)
http://15 Circular Steps for Cities (EIB)
http://www.circulareconomy.brussels


Commitments Example measures Desired outcome Example indicators
Measuring progress towards 
commitment

Resources

3.  Engage local stakeholders 
to promote circular  
businesses and initiatives

→  Host local/ regional circular 
economy conferences or 
festivals

→  Create forums or channels of 
encounter for regional CE 
actors

→  Host innovative design 
competitions using second-
ary materials

→  Build market confidence with 
Environmental Technology 
Verification (ETV)

Symbiotic local market of 
secondary materials, growth  
of social, repair and sharing 
economy.  Circular transition  
is fit to context through  
inclusive initiatives.

New methods and  
technologies for stakeholder
involvement. New stakeholder
structures for improved  
circularity established.  
New CE related skills and
training courses/events.
Stakeholder groups involved

Circular Business Model 
Innovation (CSCP) 

Circular City Funding Guide 
(EIB)

Circular Jobs Initiative  
(Circle Economy)

4.  Embed circularity in urban 
planning, infrastructure 
and asset management

→  Use LCA tools to consider 
lifecycle impacts of asset 
management and  
infrastructure investment

→  Optimise occupancy of 
existing public assets through 
shared-use schemes and 
adaptive reuse

→  Design for disassembly
→  Include logistics for CE 

activities in land-use and 
mobility plans

→  Develop data systems to track 
materials and products 
(buildings as material banks)

Integration of circular principles 
in the built environment.  
Development of necessary 
infrastructures to close  
material loops.

Number (and kind) of decision 
support mechanisms taking 
into account circularity  
principles (e.g. reuse is better 
than recycling etc.).
Number of dedicated staff in 
urban planning, ensuring CE 
principles.
Increased average lifetimes of 
buildings and infrastructure. 
Reuse- and recycling rate of 
CDW. New guidelines for 
circular procurement

Roadmap to Circular Land 
Tendering  
(City of Amsterdam)

Circular Economy in Cities: 
Buildings Factsheet  
(Ellen MacArthur Foundation)

Circular Economy in the 
Built Environment  
(Ellen MacArthur Foundation 
and ARUP)

http://r2piproject.eu/circularguidelines/methods-tools/
http://r2piproject.eu/circularguidelines/methods-tools/
https://www.circularcityfundingguide.eu
https://www.circle-economy.com/circular-jobs-initiative
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/amsterdam-circulair/wereldprimeur/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/amsterdam-circulair/wereldprimeur/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Buildings_All_Mar19.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Buildings_All_Mar19.pdf
https://www.arup.com/perspectives/publications/research/section/circular-economy-in-the-built-environment
https://www.arup.com/perspectives/publications/research/section/circular-economy-in-the-built-environment


Commitments Example measures Desired outcome Example indicators
Measuring progress towards 
commitment

Resources

5.  Leverage circular  
public procurement

→  Include circularity in the org.’s 
procurement strategy

→  Use circular criteria in tenders

Local government purchase  
of goods and services serves to 
accelerate the local circular 
transition.

Share of public  
procurement procedures  
above EU thresholds in number 
and value that include  
environmental considerations.
New/higher circularity
requirements in procurement.
Value/number of procurement 
with circularity requirements

Public procurement for a 
circular economy  
(European Commission)

6.  Apply economic incentives 
and seek out fiscal  
measures to encourage 
circular economic and 
social behaviour

→  ‘Pay-as-you-throw’ schemes
→  Deposit and refund schemes 

(DRS)
→  Value chain collaboration 

incentives

Businesses and citizens shift 
towards increasingly circular 
goods and services. 

Number of economic incen-
tives or fiscal measures in  
place to promote CE. Reduced 
number of subsidies hindering
circularity. New circular  
economy business models/cases

EIB Advisory Hub

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Public_procurement_circular_economy_brochure.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Public_procurement_circular_economy_brochure.pdf


Commitments Example measures Desired outcome Example indicators
Measuring progress towards 
commitment

Resources

7.  Foster an enabling  
regulatory framework to 
encourage secondary 
material markets 

→  End-of-waste concept 
through environmental 
permitting

→  Extended producer  
responsibility (EPR) schemes

→  Adherence to EU waste, 
water, raw material and 
bio-economy regulations

Innovative valorisation and  
use of secondary materials is 
allowed and encouraged.

Value/number of public invest-
ment in improved waste
management and treatment.
Establishment of material 
databanks. Establishment of
material demand management 
tools. New sustainability
certificates

EU Circular Economy Action 
Plan (European  
Commission)

8.  Collaborate with national 
governments and EU 
institutions to establish  
an appropriate policy and 
regulatory framework

→  Seek out and participate  
in multilevel fora to push  
CE as an agenda and align 
complementary initiatives

→  Advocate for CE policies at 
higher political levels and 
voice barriers and needs to 
parties with the power to 
affect change.

Multi-level governance 
strengthens efforts at all scales, 
and coherent leadership 
accelerates the transition.

Number (and kind) of
established collaboration
mechanisms on CE (e.g. EU 
Urban Agenda, CoR ENVE,
EESC CE platform, CCI). Better
utilization of inputs from 
stakeholders

Circular City Governance 
Guide (Urban Agenda)

Circular Economy Policy 
Recommendations (CSCP)

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
https://vlaanderen-circulair.be/circulargovernance/
https://vlaanderen-circulair.be/circulargovernance/
http://r2piproject.eu/circularguidelines/cebm-policies/
http://r2piproject.eu/circularguidelines/cebm-policies/


Commitments Example measures Desired outcome Example indicators
Measuring progress towards 
commitment

Resources

9.  Monitor the impacts of 
circular economy activities

→  Conduct a circularity audit to 
identify hotspots

→  Regularly review and revise 
CE actions based on  
performance

→  Establish a ‘City Dashboard’ 
to combine, analyse and 
visualise data on material 
flows and socio-economic 
indicators; New sustainability 
certificates

Measure what actions have 
greatest positive impact and 
transformative potential to 
dynamically adapt accordingly.

Local CE monitoring  
framework in use. Number 
(and quality) of projects  
engaged in, supporting the 
development and/or testing  
of such frameworks

Circular City monitoring 
framework (CityLoops)

OECD indicator framework

Amsterdam Circular Monitor

Urban Metabolism Guide 
(UrbanWINs)

10.  Report on progress  
towards the above  
commitments to ICLEI

→  Communicate to ICLEI once 
per year after signing the 
Declaration, on activities 
contributing to the above 
commitments or CE in 
general

→  Profiles and news highlights 
on the Circular Cities  
Declaration Website feature 
leading examples 

Signees are held accountable 
for their commitments. The 
community of cities can 
exchange on initiatives and 
approaches to inspire and 
amplify their efforts.

Timely completion of annual 
reporting template

Circular Cities Declaration 
website 
www.circularcitiesdeclara-
tion.eu

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi4_47ki9LqAhXkkOAKHTYhBz4QFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fassets.amsterdam.nl%2Fpublish%2Fpages%2F867635%2Famsterdam_circular_monitor.pdf&usg=AOvVaw37p4oVfB4Hn0E_Q_97wSwD
https://www.urbanwins.eu/wp-content/uploads/2019/05/UrbanWINS_D2.2-UMAn-guide-1.pdf
http://www.circularcitiesdeclaration.eu
http://www.circularcitiesdeclaration.eu
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