FRUKOSTMÖTE 1

CIRKULÄR EKONOMI

-framtidsspaningar om hur ett samhälle baserat
på återanvändning och cirkulära flöden kan se ut
Onsdag 24 april 2019 kl. 07.30-09.00
STUDIO, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö

Den linjära ekonomin är ifrågasatt och fram växer en insikt om
nödvändigheten av en cirkulär ekonomi. Men hur kan näringslivet
tjäna pengar när slit-och-släng-samhället är överspelat? Och
hur kan vi garantera välfärden i det nya ekonomiska landskapet?
Under frukostmötet får vi en inblick i
hur ett framtida samhälle baserat på
cirkulära flöden kan komma att se ut.
Jenny Svärd från Svenskt Näringsliv
berättar om näringslivets syn på hur en
framtida cirkulär ekonomi kan skapas
och hur de vill axla en drivande roll i den
omställningen. Det är en gemensam syn
från de olika sektorerna och hur de ser på
en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi.
Pernilla Hagbert från KTH har deltagit
i forskningsprogrammet “Bortom
BNP-tillväxt: Scenarier för hållbart

samhällsbyggande”, som har undersökt
förutsättningarna för att planera för
en hållbar framtid som inte behöver
bygga på nuvarande ekonomiska logik,
där ett av scenarierna för Sverige 2050
undersöker en ”cirkulär ekonomi i
välfärdsstaten”. Frågor kring styrning
såväl som kunskap är avgörande, där
nya samverkans- och företagsformer
inom industrin måste utvecklas parallellt
med förändrade konsumtionspraktiker.
Scenarierna utmanar förutsättningarna för
policy, samhällsplanering och former för
produktion och konsumtion.

PROGRAM
Moderator: Rustan Nilsson
07.30 Frukostmacka och kaffe
07.45 Välkommen
Rustan Nilsson, miljöpedagog, Sysav
Rustan håller till vardags föreläsningar kring temat
”avfall, konsumtion och hållbar utveckling”. Sambandet
mellan avfall och tillväxt har länge varit uppenbart för
avfallsbranschen.
07.50 En cirkulär ekonomi för ett konkurrenskraftigt och
hållbart näringsliv i Sverige
Jenny Svärd, Ansvarig Miljöpolicy, Svenskt Näringsliv
08.15 Behovet av en annan berättelse: en cirkulär ekonomi
inom planetens gränser
Pernilla Hagbert, Forskare, Institutionen för
samhällsplanering och miljö, KTH
08.40 Diskussion och frågor från publiken
Rustan Nilsson, modererar diskussionen och fördelar
frågor till Jenny Svärd och Pernilla Hagbert.
09.00 Slut

PRAKTISKT
TID:

24 april 2019 kl. 07.30-09.00

PLATS:

STUDIO, Nordenskiöldsg. 24
Malmö

RUM:

ANMÄLAN: Senast 18 april till
communication@sbhub.se
FRÅGOR:

Kontakta
Linda Stafsing
linda.stafsing@sbhub.se
072-356 80 00

GDPR:

I och med att du anmäler
dig godkänner du att vi
behandlar dina personuppgifter. Vår datapolicy>>

Satelliten

KOSTNAD: Ingen kostnad.
No-show debiteras dock
med 300 kr.

