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Kommunledningskontoret
Till Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Arbetsordning för parlamentariska utredningsgruppen,
reviderat förslag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna arbetsordningen för den parlamentariska utredningsgruppen.
Sammanfattning av ärendet
Parlamentariska utredningsgruppen är ett beredande organ under kommunfullmäktige.
Utredningsgruppens förslag till beslut ska beslutas av kommunfullmäktige.
Utredningsgruppen har ingen egen beslutanderätt. En arbetsordning har tagits fram för att
formellt reglera uppdraget.
Inga ändringar i uppdraget görs genom detta beslut.
Ärende
1. Bakgrund
Parlamentariska utredningsgruppen är ett beredande organ under kommunfullmäktige.
Utredningsgruppens uppdrag är att utvärdera och lämna förslag till kommunfullmäktige
avseende kommunens framtida politiska organisation. Utredningsgruppen har en rätt att få
sina förslag behandlade av kommunfullmäktige. Beredning av utredningsgruppens förslag ska
ske i ordinär ordning d.v.s. behandlas av berörda nämnder. Utredningsgruppens
förslag till beslut ska tas i kommunfullmäktige. Utredningsgruppen har ingen egen
beslutanderätt. En arbetsordning för parlamentariska utredningsgruppen reglerar formellt det
uppdrag som genomförs idag.
En version har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen. Efter
förslag till revideringar överlämnas härmed ett nytt förslag från den parlamentariska
utredningsgruppen till kommunfullmäktige.
2. Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
3. Politiska mål och beslut kopplade till ärendet
Det finns inga politiska beslut kopplade till ärendet, i övrigt se punkt 4.
4. Agenda 2030
Beslutet medför en positiv påverkan på fullmäktiges mål 4 Vaggeryds ska vara en plats som
är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka. Detta lokala
mål bygger på Agenda2030´s globala mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen och bidrar
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till en lokal fungerande demokrati.
5. Samråd
Parlamentariska utredningsgruppen har initierat arbetet och arbetsordningen är baserad på
Jönköpings kommuns arbetsordning.
6. Uppföljning och utvärdering
Arbetsordningen ska följas upp och vid behov revideras vid varje ny mandatperiod eller när
lagen eller omständigheterna så kräver.
7. Förvaltningens helhetsbedömning
Kommunledningskontorets helhetsbedömning är att arbetsordningen kan godkännas av
kommunfullmäktige.
8. Handlingar och bilagor
Arbetsordning för parlamentariska utredningsgruppen 2021-2022.
Beslutet ska skickas till
Parlamentariska utredningsgruppen

Handläggare
Torbjörn Åkerblad, kanslichef och bitr. kommundirektör

