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Redovisning av berett medborgarförslag om insamling och 
återbruk av kläder och textilier 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnade 2012-04-23, § 40, förslaget om insamling 
och återbruk av kläder och textilier i stället för att dessa ska kastas och där
med hamna i soporna, till miljö- och tekniknämnden, för beredning. 

Av milj ö- och teknilmämndens beslut framgår bland anuat följande: 

''Naturvårdsverket har under 2012 tagit fram en ny nationell avfallsplan. Ett 
av de prioriterade områdena är textilavfallet. I den nya avfallsplanen ger 
man förslag på mål och åtgärder för att öka återanvändningen av textilier 
och på så vis minska textilavfallet. I Naturvårdsverkets åtgärdsplan ingår 
bland anuat. att de kommer att inleda en dialog med textilbranschen om mil
jöförbättrande åtgärder vid tillverkning och att tekniken för materialåtervin
ning av textilier behöver utvecklas i Sverige. 

Under 2012/2013 ska avfallsavdehlingen revidera kommunens avfallsplan 
och i arbetet med den kommer hänsyn tas till den nya nationella avfallspla
nens mål och rilctlinjer. I avfallsplanen ska även en åtgärdsplan tas fram för 
att nå de uppsatta målen och rilctlinj erna 

Nämndens beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2012-04-05 

- Protokollsutdrag från kommunfullmälctige, 2012-04-23, § 40 
- Tjänsteskrivelse, 2012-07-13 

Nämndens beslut 

1. Miljö- och tekniknämnden godkänner förvaltningens svar på medborgar
förslaget och anser det därmed besvarat. 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att överlämna svar på medborgarför
slaget till kommunfullmälctige." 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-04-23, § 40 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2012-08-27, § 82 
Tj änsteskrivelse 2012-10-03 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-09-10, § 146 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-10-22, § 179. 

Styrelsen tillstyrker att förslaget ska anses besvarat. 
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1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till mi~iö- och tekniknämndens 
yttrande 2012-08-27, § 82, att anse medborgarf6rslaget besvarat. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden 
Förslagsställarna 
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