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Omfördelning av del av årsarvode som vice
ordförande i Jämtlands läns landsting under 2014
(RS/1961/2015)
Ärendebeskrivning
Robert Uitto (S), ledamot i landstingsstyrelsen, meddelade den 10 december 2013 att han
på grund av sitt uppdrag som ordförande i Regionförbundet Jämtlands län avsäger sig 50
% av sitt arvode som landstingsråd för år 2014. Landstingsstyrelsen fattade vid sitt
sammanträde den 14 januari 2014, § 19 beslut om omfördelning på så sätt att Robert
Uittos avsagda arvode omfördelades med 15 % till Ann-Marie Johansson och med 10 %
vardera till Lena Bäckelin och Monalisa Norrman.
Landstingsstyrelsens beslut överklagades och förvaltningsrätten i Härnösand upphävde
beslutet genom dom den 5 december 2014. Med anledning av det fattades ett nytt beslut
om omfördelning av arvode 2014-12-09 § 294. Även detta beslut överklagades och
förvaltningsrätten i Härnösand har upphävt även detta beslut.
Med anledning av detta bör det fattades ett nytt beslut om omfördelning av arvode.
Omfördelningen bör ske på samma sätt som i det upphävda beslutet det vill säga att
Robert Uittos avsagda arvode ska fördelas så att Ann-Marie Johansson får 15 % och Lena
Bäckelin och Monalisa Norrman får 10 % vardera.
Det finns inga regler som hindrar att Robert Uitto avsäger sig delar av sitt årsarvode.
Enligt Arvodesregler för förtroendevalda inom Jämtlands läns landsting kan landstingsstyrelsen göra omfördelningar av årsarvodet upp till ett år.
Vid behandlingen av ärendet på styrelsens sammanträde den 8 december 2014 framförde
en ersättare invändningar mot beslutet och lämnade en protokollsanteckning. Med
anledning av det beslöt styrelsen att hänskjuta tolkningen av de invändningar som
framkom på mötet om möjligheten att omfördela arvodet till regionfullmäktiges
ordförande för avgörande.
Fullmäktiges ordförande har nu beslutat om tolkning av arvodesreglerna. Tolkningen är att
förslaget till beslut om omfördelning av arvodet i styrelsen är förenligt med
arvodesreglerna.

Förslag till beslut

Beslutsunderlag
Robert Uittos avsägelse av del av årsarvode som vice ordförande i Jämtlands läns landsting
under 2014.
Protokollsutdrag landstingsstyrelsen 2014-12-09 § 294 Avsägelse av del av årsarvode som
vice ordförande i JLL under 2014.
Dom i målet Laglighetsprövning enligt kommunallagen av landstingsstyrelsens beslut
2014-12-09 § 294 Omfördelning av årsarvoden i landstingsstyrelsen (RS/16/2015).
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2015-12-08, § 284 Omfördelning av del av årsarvode som
vice ordförande i Jämtlands läns landsting under 2014
Regionfullmäktiges ordförandes beslut om tolkning av arvodesreglernas bestämmelse om
tillfällig omfördelning av arvode i landstingsstyrelsen.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen omfördelar Robert Uittos årsarvode som landstingsråd från och med
2014-01-01 och så länge Robert Uitto innehar ordförandeuppdraget i Regionförbund
Jämtlands län men som längst till 2014-12-31. Omfördelningen görs till
landstingsstyrelsens dåvarande ledamöter Ann-Marie Johansson, 15 %, Lena Bäckelin, 10
% och Monalisa Norrman, 10%.
I tjänsten
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Utdrag sammanträdesprotokoll

2014-12-09
Landstingsstyrelsen

§ 294 Avsägelse av del av årsarvode som vice
ordförande i Jämtlands läns landsting under 2014
(LS/1797/2013)
Ärendebeskrivning

Robert Uitto (S), ledamot i landstingsstyrelsen, meddelade den 10 december 2012 att han
på grund av sitt uppdrag som ordförande i Regionförbundet Jämtlands län avsäger sig 50
% av sitt arvode som landstingsråd för år 2014. Landstingsstyrelsen fattade vid sitt
sammanträde den 14 januari 2014, § 19 beslut om omfördelning på så sätt att Robert
Uittos avsagda arvode omfördelades med 15 % till Ann-Marie Johansson och med 10 %
vardera till Lena Bäckelin och Monalisa Norrman.
Landstingsstyrelsens beslut överklagades och förvaltningsrätten i Härnösand upphävde
beslutet genom dom den 5 december 2014. Med anledning av det behöver ett nytt beslut
tas om omfördelning av arvode. Omfördelningen bör ske på samma sätt som i det upphävda beslutet det vill säga att Robert Uittos avsagda arvode ska fördelas så att Ann-Marie
Johansson får 15 % och Lena Bäckelin och Monalisa Norrman får 10 % vardera.
Det finns inga regler som hindrar att Robert Uitto avsäger sig delar av sitt årsarvode.
Enligt Arvodesregler för förtroendevalda inom Jämtlands läns landsting kan landstingsstyrelsen göra omfördelningar av årsarvodet upp till ett år.

Beslutsunderlag

Robert Uittos avsägelse av del av årsarvode som vice ordförande i Jämtlands läns landsting
under 2014.
Dom för mål nr 621-14, om laglighetsprövning av styrelsens beslut om omfördelning av
arvode (LS/303/2014)

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen omfördelar Robert Uittos årsarvode som landstingsråd från och med
2014-01-01 och så länge Robert Uitto innehar ordförandeuppdraget i Regionförbund
Jämtlands län men som längst till 2014-12-31. Omfördelningen görs till
landstingsstyrelsens ledamöter Ann-Marie Johansson, 15%, Lena Bäckelin, 10 % och
Monalisa Norrman, 10%.

Yrkande

Finn Cromberger (FP) yrkar följande:
”Enligt arvodesreglerna kan landstingsstyrelsen göra tillfälliga omfördelningar av
arvoderingen. Av beslutsunderlaget framgår att Robert Uitto har avsagt sig sitt arvode
sedan lång tid på grund av annat uppdrag som inte är tillfälligt.
En omfördelning innebär också dels att styrelsens ledamöter arvoderas olika för samma
uppdrag vilket strider mot kommunallagen och dels att arvodesnivån i landstinget totalt
höjs med 15 %.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utdrag sammanträdesprotokoll

2014-12-09
Jag yrkar att landstingsstyrelsen beslutar att inte omfördela arvodet.”

Proposition

Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Finn Crombergers
yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen omfördelar Robert Uittos årsarvode som landstingsråd från
och med 2014-01-01 och så länge Robert Uitto innehar ordförandeuppdraget i
Regionförbund Jämtlands län men som längst till 2014-12-31. Omfördelningen
görs till landstingsstyrelsens ledamöter Ann-Marie Johansson, 15%, Lena
Bäckelin, 10 % och Monalisa Norrman, 10%.

Jäv

Ann-Marie Johansson (S), Lena Bäckelin (S) och Monalisa Norrman (V) förklarar
sig jäviga och deltar inte i beslutet.

Reservation

Finn Cromberger (FP), Christer Siwertsson, Susanné Wallner (båda M), Thomas
Andersson och Berit Johansson (båda C) lämnar följande reservation:
”Av arvodesreglerna framgår att landstingsstyrelsen kan göra tillfällig
omfördelning av förtroendevalds arvode vid sjukdom eller ändrade
förutsättningar som begränsar möjligheten att delvis fullfölja uppdraget. Av
beslutsunderlaget framgår att Robert Uitto har avsagt sig sitt arvode i oavbruten
följd sedan december 2012 på grund av annat uppdrag som inte är tillfälligt. Det
har alltså inte varit fråga om någon ändrad förutsättning som endast tillfälligt
omöjliggjort för Uitto att utföra sitt uppdrag fullt ut.
I samband med att Uitto avsade sig halva sitt arvode avstod han även från hälften
av sina uppdrag vari ingår uppdraget som ordförande i personalpolitiska utskottet.
Samtidigt åtog han sig nytt uppdrag som regionråd till 50 %. Uppdraget som
ordförande i det personalpolitiska utskottet arvoderas med 15 % av helt arvode.
Styrelseledamot Bengt Bergqvist förordnades av landstingsstyrelsen som
ordförande i det personalpolitiska utskottet och erhöll därmed 15 % av ett fullt
arvode.
Landstinget har lämnat över omfattande arbetsuppgifter till Regionförbundet och
även i samband med detta överfört medel till förbundet för dessa uppgifter, vilka
också ska finansiera den politiska delen i förbundet. När ett landstingsråds
uppgifter flyttas över till ett regionråds uppgifter bör därför också kostnaderna för
landstinget minska i samma mån.
När Uitto avsade sig hälften av sitt uppdrag så omfattade det 15 % som
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utdrag sammanträdesprotokoll

2014-12-09
ordförande i det personalpolitiska utskottet, samtidigt så hade han 50 % i arvode
som landstingsråd i vilka inte ingick 15 % i det personalpolitiska utskottet. Det
borde innebära att även arbetsuppgifter utöver uppdraget som ordförande i det
personalpolitiska utskottet motsvarande 50 % av ett arvode övergick från
förtroendearbetet i landstinget till regionförbundet. Beslutsförslaget beaktar inte
detta, utan de totala kostnaderna för landstinget och regionförbundet utökas.
Landstingsstyrelsen har inte mandat att besluta om en sådan ökning.
Den nu beslutade omfördelningen innebär även att styrelsens ledamöter
arvoderas olika för samma uppdrag vilket strider mot kommunallagen.
Med hänvisning till vad som nu angivits reserverar vi oss mot landstingsstyrelsens
beslut.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utdrag sammanträdesprotokoll

Regionstyrelsen
2015-12-08
Regionstyrelsen

§ 284 Omfördelning av del av årsarvode som vice
ordförande i Jämtlands läns landsting under 2014
(RS/1961/2015)
Ärendebeskrivning

Robert Uitto (S), ledamot i landstingsstyrelsen, meddelade den 10 december 2013
att han på grund av sitt uppdrag som ordförande i Regionförbundet Jämtlands län
avsäger sig 50 % av sitt arvode som landstingsråd för år 2014. Landstingsstyrelsen
fattade vid sitt sammanträde den 14 januari 2014, § 19 beslut om omfördelning på
så sätt att Robert Uittos avsagda arvode omfördelades med 15 % till Ann-Marie
Johansson och med 10 % vardera till Lena Bäckelin och Monalisa Norrman.
Landstingsstyrelsens beslut överklagades och förvaltningsrätten i Härnösand
upphävde beslutet genom dom den 5 december 2014. Med anledning av det
fattades ett nytt beslut om omfördelning av arvode 2014-12-09 § 294. Även detta
beslut överklagades och förvaltningsrätten i Härnösand har upphävt även detta
beslut.
Med anledning av detta bör det fattades ett nytt beslut om omfördelning av
arvode. Omfördelningen bör ske på samma sätt som i det upphävda beslutet det
vill säga att Robert Uittos avsagda arvode ska fördelas så att Ann-Marie Johansson
får 15 % och Lena Bäckelin och Monalisa Norrman får 10 % vardera.
Det finns inga regler som hindrar att Robert Uitto avsäger sig delar av sitt
årsarvode. Enligt Arvodesregler för förtroendevalda inom Jämtlands läns landsting
kan landstings-styrelsen göra omfördelningar av årsarvodet upp till ett år.

Beslutsunderlag

Robert Uittos avsägelse av del av årsarvode som vice ordförande i Jämtlands läns
landsting under 2014.
Protokollsutdrag landstingsstyrelsen 2014-12-09 § 294 Avsägelse av del av
årsarvode som vice ordförande i JLL under 2014.
Dom i målet Laglighetsprövning enligt kommunallagen av landstingsstyrelsens
beslut 2014-12-09 § 294 Omfördelning av årsarvoden i landstingsstyrelsen
(RS/16/2015).

Regiondirektörens förslag

Landstingsstyrelsen omfördelar Robert Uittos årsarvode som landstingsråd från
och med 2014-01-01 och så länge Robert Uitto innehar ordförandeuppdraget i
Regionförbund Jämtlands län men som längst till 2014-12-31. Omfördelningen
görs till landstingsstyrelsens ledamöter Ann-Marie Johansson, 15 %, Lena Bäckelin,
10 % och Monalisa Norrman, 10%.

Yrkanden

Thomas Andersson (C) yrkar avslag med anledning av pågående rättsprocess.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utdrag sammanträdesprotokoll

Regionstyrelsen
2015-12-08
Christer Siwertsson (M) yrkar följande:
”Tolkningen av de invändningar som kommit om möjligheten att omfördela
arvodet hänskjuts till regionfullmäktiges ordförande för avgörande.”

Proposition

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska behandlas idag eller om ärendet
ska hänskjutas till regionfullmäktiges ordförande och finner att ärendet ska
hänskjutas.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Tolkningen av de invändningar som kommit om möjligheten att omfördela
arvodet hänskjuts till regionfullmäktiges ordförande för avgörande.

Jäv

Ann-Marie Johansson (S) förklarar sig jävig och deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning

Lennart Ledin (L) lämnar följande protokollsanteckning:
Jag anser att den aktuella omfördelningen av Robert Uittos arvode till Ann-Marie
Johansson, Lena Bäckelin och Mona-Lisa Norman strider mot kommunallagens
föreskrift i 4 kap. 15 § om att arvode skall bestämmas till lika belopp för lika
uppdrag. Genom omfördelningen erhåller de tre nämnda styrelseledamöterna
ytterligare arvodering utan att arvoderingen också förenas med uppdrag. De tre
styrelseledamöterna kommer därmed att ha annan och högre arvodering för sitt
styrelseuppdrag än övriga styrelseledamöter (med undantag av ordföranden och
vice ordförandena).

Utdrag till

Ann-Marie Johansson
Lena Bäckelin
Monalisa Norrman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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