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Riktlinjer om jäv - Delegationen för hållbara städer

1. Allmänt om jäv

Bestämmelser om jäv finns i förvaltningslagen (1986:223), som är en
generell lag för alla myndigheter. Enligt de inledande orden i 11 § gäller
jävsreglerna den som ska handlägga ett ärende. Begreppet handlägga
täcker inte bara den som deltar i avgörandet – dvs. beslutsfattaren – utan
också den som deltar vid den slutliga handläggningen av ärendet och den
som bereder ärendet. Avgörande är om personen i fråga har varit
inblandad i ärendet på ett sådant sätt att han eller hon kan tänkas ha
inverkat på utgången.
Nedanstående typer av jäv finns uppräknade i förvaltningslagen.
a) Sakägar-, intresse- och släktskapsjäv

Den som ska handlägga ett ärende är jävig
• Om saken angår personen själv, dennes make, förälder, barn, syskon
eller någon annan närstående.
• Om ärendets utgång kan medföra synnerlig nytta eller skada för
personen själv eller någon närstående till denne.
b) Ställföreträdarjäv

Den som ska handlägga ett ärende är jävig
• Om personen eller någon närstående är ställföreträdare för den som
saken angår.
• Om personen eller någon närstående är ställföreträdare för någon
som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång.

c) Tvåinstansjäv

Den som ska handlägga ett ärende är jävig
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•

•

Om ärendet har väckts hos myndigheten genom överklagande eller
underställning av en annan myndighets beslut, och personen hos den
andra myndigheten har deltagit i den slutliga handläggningen av ett
ärende som rör saken.
Om ärendet har väckts hos myndigheten på grund av tillsyn över en
annan myndighet, och personen tidigare hos den andra myndigheten
har deltagit i den slutliga handläggningen av ett ärende som rör
saken.

d) Ombuds- eller biträdesjäv

Den som ska handlägga ett ärende är jävig
• Om personen fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon
i saken.
e) Grannlagenhets- eller delikatessjäv

Den som ska handlägga ett ärende är jävig
• Om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad
att rubba förtroendet till personens opartiskhet i ärendet.

1.1 Varför jävsregler?

Jävsregler (liksom andra så kallade förvaltningsrättsliga regler för en
myndighet) är till för att styra hur arbetet vid myndigheten organiseras
och bedrivs för att garantera en objektiv och opartisk hantering av
ärenden.
Den som är berörd av en myndighets handläggning eller tillhör
allmänheten ska kunna ha förtroende för att myndigheter utför sina
uppgifter på ett objektivt och opartiskt sätt.

2. Jävsreglerna och Delegationen för hållbara städer

Både Delegationen som sådan och de enskilda handläggarna ansvarar för
att jävsreglerna följs.
Såväl tjänstemän som ledamöter ingår i begreppet handläggare. Detta
gäller Delegationens ledamöter, kansli, experter och expertgrupper.
Generella jävsregler

Generellt gäller att den som är jävig inte får handlägga ärendet, dvs. han
eller hon får inte vidta någon förberedande åtgärd eller delta i ärendets
avgörande. Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra
jäv mot honom eller henne ska självmant berätta om det.
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Delikatessjäv

Delikatessjäv täcker in de situationer som inte passar in under övriga
specifika jävsgrunder men som ändå utgör jäv. Reglerna om delikatessjäv
ska inte tillämpas rutinmässigt så fort någon annan jävsgrund inte är
formellt tillämplig utan en prövning måste göras i varje enskilt fall där
frågan om eventuellt jäv uppstår. För att utgöra delikatessjäv måste
situationen vara sådan att det föreligger någon särskild omständighet
som är ägnad att rubba förtroendet för personens opartiskhet och denna
omständighet måste ha någon form av substans.
Exempel på delikatessjäv inom delegationens verksamhet skulle kunna
vara
• nära samarbete i professionell mening,
• uppenbar vänskap eller ovänskap,
• beroendeförhållande av ekonomisk art,
• chefs-/medarbetarförhållande, eller
• att någon är engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke lätt
kan uppkomma att det brister i förutsättningarna för en opartisk
bedömning.
Den enskilda situationen måste bedömas utifrån såväl arten som
omfattningen av förhållandena och den tid det handlar om. Följande
situationer kan innebära en särskilt påtaglig risk för jäv och kan uppfattas
som riskabla ur förtroendesynpunkt.
•
•
•

När en handläggare tillhör samma organisation eller motsvarande
självständig ekonomisk enhet som en sökande.
När en handläggare i ett visst ärende samtidigt i ett annat
sammanhang står i ett möjligt beroendeförhållande till en
sökande.
När en handläggare har ett pågående eller nyligen avslutat nära
samarbete, till exempel i form av gemensamt bedrivet projekt,
med en sökande.

De handläggare som främst riskerar att hamna i jävsförhållanden är de
som själva är verksamma eller har intressen inom projekt/initiativ som
skulle kunna vara potentiella mottagare av stöd från Delegationen och
som kan tänkas ansöka om stöd.
2.1 Förebyggande av jävsituationer

För att förebygga jävssituationer kan följande riktlinjer användas vid
Delegationen.
•

Listor över vilka ansökningar som ska behandlas ska skickas till
handläggarna inför beredningsmöte med en anmodan att samtliga
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•
•
•

handläggare ska anmäla de ansökningar där de är jäviga eller där
de anser att fara för jäv föreligger,
Handläggarna ska alltid vara uppmärksamma på om det kan finnas
risk för jäv, inklusive andra risker för jäv än de exempel som anges
i detta dokument,
Om risk för jäv föreligger ska den berörda handläggaren inte utses
till föredragande för ansökan,
Om risk för jäv föreligger, ska den berörda handläggaren heller
inte vara med när ansökan behandlas i Delegationen.

Procedurregler vid jäv

Vid en jävsituation som uppstår när ett ärende behandlas ska den som är
jävig lämna lokalen. Jävet ska antecknas i protokollet
Även fall där jäv prövats men inte ansetts föreligga ska protokollföras.
Om protokoll inte förs vid ett ärendes behandling ska likväl ett särskilt
jävsprotokoll upprättas.

3. Förtroendefrågor i övrigt

Förtroende hos berörda och allmänheten för att Delegationen utför sin
uppgift på ett opartiskt sätt bygger inte bara på att jävsreglerna iakttas
utan även på andra principer som därvid samverkar med jävsreglerna. Två
sådana principer gäller öppenhet och dokumentation.
3.1 Öppenhet

Även öppenheten regleras i förvaltningslagen. I lagen anges särskilt att
”En sökande, klagande eller annan part har rätt att ta del av det som har
tillförts ärendet, om detta avser myndighetsutövning mot någon
enskild”. Delegationens handläggare bör - när så är möjligt - visa
motsvarande öppenhet även när det inte gäller myndighetsutövning mot
någon enskild.
3.2 Dokumentation

Enligt bestämmelser i förordningen om statligt stöd för hållbara städer
ska Delegationen meddela resultatet av sin prövning i form av ett beslut.
Enligt 20 § förvaltningslagen ska en myndighets beslut som huvudregel
också innehålla skälen för beslutet.

