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Redovisning av berett medborgarförslag om att skapa ett kom
munövergripande insamlingssystem för begagnade kläder 

Sammanfattning 
Förslagsställaren föreslår att kommunen kallar till workshop (eller motsva
rande) m:edinbjudna från befintliga kläd- och textilbutiker samt arbetslösa 
eller andra intresserade personer som är intresserade av att "st8.11a eget" och 
presentera ett koncept innefattande organiserad insamling - behandling -
försäljning av begagnade kläder (och textilier). Eventuellt organiserar Håbo 
kommun insamlingen initialt. 

Fullmäktige överlämnade 2011-11-07, § 127, förslaget till milj ö- och tek
niknämnden, för beredning. 

Av nämndens yttrande framgår bland annat följande: "Idag samarbet8.1· 
kommunen med hjälporganisationerna Röda Korset och Brädet och Fiskar
na, dessa organisationer har insamlings behållare uppställda på kommunens 
återvinnings central för kläder och textilier. Utöver detta samarbete så har St: 
Erikshjälpen flertalet insanllingsbehållare uppställda på olika platser i 
kommunen. 

Den nya nationella avfallsplanen från Naturvårdsverket är ej 8.11tagen äImu, 
men i den nya avfallsplanen komn1er Naturvårdsverket ge förslag på mål 
och åtgärder för att öka återanvändningen av textilier och på så vis minska 
textil avfallet. 

Under 2012 ska avfallsavdelningen revidera konmmnens avfallsplan och 
däri kommer man att ta hänsyn till den nya nationella avfallsplanens mål 
och riktlinjer. I avfallsplallell ska även en åtgärdsplan tas fram för att nå de 
uppsatta målen och riktlinjema. Som en del i åtgärdsplanen kan ett förslag 
vara att man kallar till ett möte med intressenter S0111 vill delta. A vfallsav
delningen har varit i kontakt med Håbo Marknads AB som kan täI1ka sig ett 
samarbete. " 

Nällli1den föreslår att förslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Medborgarfårslag 2011-10-11 
KOlllinunfullmäktiges beslut 2011-11-07, § 127 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2012-04-24, § 40 
Tj änsteskrivelse 2012-07-10 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 124 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-09-03, § 147. 

Styrelsen föreslår att förslaget ska anses besvarat. 
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1. Fullmäktige beslutar, mot bakgrund av miljö- och tekniknämndens re
dovisning av redan pågående insamling av kläder, kommande revide
ring av kommunens avfallsplan samt nänmdens eventuellt kommande 
initiativ för att uppmuntra återbruk av kläder, att anse förslaget besva
rat. 

Bes lutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden 
Förslagsställaren 
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