
1(2) 

 

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredningsenheten 

Kommunstyrelsen 
2022-03-28 

Svar på motion: Återvinning av kläder - en miljö- 
och klimatvinst för alla 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen Återvinning av kläder – en 
miljö- och klimatvinst för alla. 

Sammanfattning 

Eva Pethrus (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 8 november yrkat 
på att Täby kommun ska finna lämpliga lokaler för systugor samt att kommunen 
utreder och tar tillvara på den kunskap som finns hos seniorer och nyanlända för 
att bemanna systugorna. Systugorna ska hjälpa och inspirera medborgarna att sy 
om och laga kläder. Detta motiveras med att konsumtion av kläder har en stor 
negativ påverkan på klimatet. 

I det kommunala uppdraget ingår inte att skapa aktiviteter för att återvinna 
kläder. Däremot ska kommunen möjliggöra för både företag och föreningar att 
verka för att det inom kommunen ska vara möjligt för invånare att välja mellan 
olika fritidssysselsättningar som bidrar till välmående, trivsel och hållbarhet.  

Ärendet 

Eva Pethrus (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 8 november yrkat 
på att Täby kommun ska finna lämpliga lokaler för systugor samt att kommunen 
utreder och tar tillvara på den kunskap som finns hos seniorer och nyanlända för 
att bemanna systugorna. Systugorna ska hjälpa och inspirera medborgarna att sy 
om och laga kläder. Detta motiveras med att konsumtion av kläder har en stor 
negativ påverkan på klimatet. 
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I det kommunala uppdraget ingår inte att skapa aktiviteter för att återvinna 
kläder. Däremot ska kommunen möjliggöra för aktörer på marknaden att vara så 
välinformerade som möjligt och kommunen ska också vara så transparent som 
möjligt kring förutsättningar, förväntningar, mål och ambitioner. 

Ett av kommunens mål är att vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart 
och visionen är att kommunen ska utvecklas med trygghet och frihet för en 
hållbar framtid. Stärkt valfrihet för Täbyinvånaren och ett gott samarbete med 
näringslivet är viktiga faktorer för att nå visionen. Kommunen ska alltså 
möjliggöra för aktörer på marknaden att vara välinformerade om kommunens 
mål att vara hållbart miljömässigt. Detta ingår i den ordinarie verksamheten. 
Kommunen ska också möjliggöra för både företag och föreningar att verka för att 
det inom kommunen ska vara möjligt för invånare att välja mellan olika 
fritidssysselsättningar som bidrar till välmående, trivsel och hållbarhet. 

Ekonomiska överväganden 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Ann-Charlotte Mann 
Chef Verksamhetsstöd och utveckling 

Bilagor 

- Motion, daterad den 8 november 
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