
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-11-15

Sammanträde med Organisations- och arvodeskommittén 

Plats och tid Stora sammanträdesrummet kl. 15:00 - 18:00 

Beslutande 
Ledamöter Lars-Erik Fälth (C) Ordförande 

Mats Hansson (M)  
Jimmy Ekström (L)  
Jörgen Svärd (KD)  
Arijana Jazic (S) 
Kristin Apsey (SD) 
Håkan Svensson (V) 

Tjänstgörande ersättare 

Tjänstemän

Utses att justera 

Justeringens plats 

Stellan Ölmskog (MP), ersätter Jan-Olov Adolfsson (MP) 

Hugo Thorén, sekreterare 

Arijana Jazic 

Kommunhuset 2021-11-17  Paragrafer 10-14 
och tid 

Underskrifter 
Sekreterare   …………………………………………… 

Hugo Thorén 

Ordförande   …………………………………………… 
Lars-Erik Fälth 

Justerande   ……………………………………………. 
Arijana Jazic 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Organisations- och arvodeskommittén 2021-11-15 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Organisations- och arvodeskommittén 

Sammanträdesdatum 2021-11-15 

Förvaringsplats 
för protokollet

Datum då anslag 

Kommunhuset 

2021-11-17 Datum då anslag 
publiceras tas bort 

Underskrift …………………………………………… 
Hugo Thorén 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Organisations- och arvodeskommittén  2021-11-15 

 
 

§ 10 Fastställande av politisk organisation   

§ 11 Arvoden och ersättning   

§ 12 Benämning av rådet   

§ 13 Partistöd   

§ 14 Beslut om nästa möte   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Organisations- och arvodeskommittén 2021-11-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

OAK § 10 Fastställande av politisk organisation 
 
Beslut  
Organisations- och arvodeskommittén beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att bibehålla nuvarande politisk organisation, under förutsättning att det inte 
bildas en gemensam samhällsbyggnadsnämnd med Eksjö kommun, samt 

att allmänna utskottet ska överta ansvar för lokala trafikfrågor samt 
räddningstjänsten om en gemensam samhällsbyggnadsnämnd med Eksjö 
kommun bildas. 

      

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Organisations- och arvodeskommittén 2021-11-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

OAK § 11 Arvoden och ersättning 
Dnr Kod Dnr 

Beslut  
Organisations- och arvodeskommittén beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Kommittén diskuterar regler för arvoden och ersättning för de förtroendevalda 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Organisations- och arvodeskommittén 2021-11-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

OAK § 12 Benämning av rådet 
 

Beslut  
Organisations- och arvodeskommittén beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att byta namn på råd i frågor om funktionsnedsättning till råd i frågor om 
funktionsvariation. 

Ärendebeskrivning  
”Funkis”-rådet har diskuterat ett eventuellt namnbyte. Rådet är eniga om att 
föreslå till organisations- och arvodeskommittén att byta namn på rådet till råd i 
frågor om funktionsvariation. Organisations- och arvodeskommittén står bakom 
rådets förslag till namnbyte, och föreslår därför kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med det. 

Beslutsunderlag  
Protokollsbeslut råd i frågor om funktionsnedsättning, 2021-09-14 

      

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Organisations- och arvodeskommittén 2021-11-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

OAK § 13 Partistöd 
 

Beslut  
Organisations- och arvodeskommittén beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Kommittén diskuterar regler för partistöd i Aneby kommun. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Organisations- och arvodeskommittén 2021-11-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

OAK § 14 Beslut om nästa möte 
 

Beslut  
Organisations- och arvodeskommittén beslutar  

Att kommande möte sker 2022-01-12 kl. 15:00 
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