
Inspirationsutbildning
Cirkulär ekonomi

goteborg.se

Smart resurshantering för 
ett cirkulärt Göteborg

Välkommen till inspirationsutbildning om cirkulär ekonomi i 
Göteborgs Stad!

 
Fredag 9 oktober 

kl 09.00 – 11.30

För att vi ska lyckas vända utvecklingen till en hållbar framtid måste vi 
hitta sätt att designa, producera, cirkulera och använda våra resurser 
smartare. Vi måste ställa om från linjär till cirkulär ekonomi.

Konsument- och medborgarservice (genom Cirkulära Göteborg), Inköp och 
upphandling, Göteborgs Stads Leasing, Återbruket och Kretslopp och vatten 
bjuder in till en inspirationsutbildning om cirkulär ekonomi i Göteborgs Stad!

Efter denna utbildning kommer du att ha en bättre bild 
av vad cirkulär ekonomi innebär för Göteborgs Stad,  
vilka förväntningar och praktiska förutsättningar som 
finns redan idag och hur din verksamhet kan vara med 
och bidra till ett Cirkulärt Göteborg.  

Anmälan sker via länk: https://bit.ly/31AHSDR

Vid frågor: skrotaskrapet@kretsloppochvatten.goteborg.se 

Ange namn, befattning, förvaltning/bolag, samt e-post och telefon. 

Senaste anmälningsdag: fredag 2 oktober. 

Utbildningen sker digitalt och länk till utbildningen skickas ut inför utbildningsdagen. 

Välkommen med din anmälan!

Kostnadsfritt!



Göteborgs Stad har höga cirkulära ambitioner som bland annat 

beskrivs i Göteborgs Stads remissutgåva till nytt miljö- och 
klimatprogram 2021–2030, Göteborgsregionens kommande 
avfallsplan 2030 och Göteborgs Stads näringslivsstrategiska 
program 2018 – 2035. 

Välkommen att vara med på vår resa!

Program
Teknisk kvart
För  dig som vill kolla att tekniken funkar så finns vi på plats innan för att 
stötta och svara på frågor!

Del 1 - Cirkulär ekonomi – Vad och varför?
Här utforskar vi översiktligt begreppet cirkulär ekonomi, tittar närmare på 
vad Göteborgs Stad redan gör inom området och vad som är på gång.
Presentatör: Cirkulära Göteborg

Tankeställare 
Tillsammans med deltagarna kommer vi att ställa oss frågorna: 
- Vad kan din egen verksamhet göra och vad kan din verksamhet bidra med?
- Vad kan ni göra med stöd från eller i samarbete med andra?
- What’s in it for you? Nyttan för er verksamhet?

Fikapaus

Del 2: Goda exempel i cirkulära möbelflöden 
Under detta pass kommer vi höra mer från stadens förvaltningar och bolag 
som redan idag arbetar för att ge bättre förutsättningar för cirkulära mö-
belflöden i Göteborgs Stad. 
Presentatörer: Göteborgs Stads Leasing, Kretslopp och vatten, Återbruket 
och Inköp och Upphandling. 

Tankeställare
- Ser ni några möjligheter/hinder med att beställa återbrukade möbler?
- Hur kan Tage bli ännu bättre? Vad behöver ni som användare?
- Nästa steg för dig, inkl vad behöver du/din verksamhet hjälp med för att 
börja eller komma vidare?

Efter utbildningen stannar presentatörerna kvar för att svara på frågor!

08.45 - 09.00

 
09.00

10.00 - 10.10

10.10 - 11.30

11.30 - 12.00


