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Jäv
Denna promemoria innehaller information om vad som galler i fraga om jav pa
arbetsplatsen. Den riktar sig till samtliga medarbetare pa Tillvaxtverket.

Definition
Jav ar en situation dar en beslutsfattare kan tankas vara partisk. For att jav ska foreligga
kravs det inte att personen faktiskt ar partiskt utan endast att situationen ar sadan att
det skulle kunna finnas skal att misstanka partiskhet. Javsreglerna galler for alla som
deltar i handlaggningen av ett arende. Det innebar att inte bara den beslutande utan
aven den som bereder och foredrar arendet kan vara javig.
Javsreglerna, som hor till de mest centrala reglerna i forvaltningslagen, har kommit till
for att garantera ett objektivt och opartiskt handlande fran forvaltningsmyndigheternas
sida. I grundlagen finns samma objektivitetsprincip uttryckt pa foljande satt:
”Domstolar samt forvaltningsmyndigheter och andra som fullgor offentliga
forvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet infor lagen samt iaktta
saklighet och opartiskhet.” (1 kap. 9 § RF)
Javsreglerna syftar till att forhindra felaktiga eller partiska beslut fattas och aven till att
undanroja varje misstanke om att det brister i forutsattningarna for en opartisk
bedomning.

Grundläggande regelverk om jäv
Grundlaggande bestammelser finns i 16 och 17 §§ forvaltningslagen (2017:900).
16 § Den som for en myndighetsrakning tar del i handlaggningen pa ett satt som kan
paverka myndighetens beslut i arendet ar javig om
1. han eller hon eller nagon narstaende ar part i arendet eller annars kan antas bli
paverkad av beslutet i en inte ovasentlig utstrackning,
2. han eller hon eller nagon narstaende ar eller har varit stallforetradare eller
ombud for en part i arendet eller for nagon annan som kan antas bli paverkad
av beslutet i en inte ovasentlig utstrackning,
3. han eller hon har medverkat i den slutliga handlaggningen av ett arende hos en
annan myndighet och till foljd av detta redan har tagit stallning till fragor som
myndigheten ska prova i egenskap av overordnad instans, eller
4. det finns nagon sarskild omstandighet som gor att hans eller hennes
opartiskhet kan ifragasattas.
Om det ar uppenbart att fragan om opartiskhet saknar betydelse, ska
myndigheten bortse fran jav.
17 § Den som ar javig far inte ta del i handlaggningen av arendet och inte heller narvara
nar arendet avgors. Han eller hon far dock utfora sadana uppgifter som inte nagon
annan kan utfora utan att handlaggningen forsenas avsevart.
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18 § Den som kanner till en omstandighet som kan antas gora honom eller henne javig
ska omedelbart anmala detta till myndigheten.
En myndighet ska prova en javsfraga sa fort som mojligt.
Den som javet galler far ta del i provningen av javsfragan endast om det kravs att
myndigheten ska vara beslutsfor och nagon ersattare inte kan kallas in utan att
provningen forsenas avsevart.
Tillvaxtverkets syn pa jav kommer aven till uttryck i Tillvaxtverkets policy mot mutor
och jav (dnr Ä 2018-653) och du far ytterligare vagledning i Tillvaxtverkets interna
regler om gavor och andra formaner fran utomstaende aktorer (dnr Ä 2018-654).

När är man jävig?
Javig ar man om det foreligger omstandigheter som kan anses rubba fortroendet for din
opartiskhet i arendehandlaggning.
Ingen enskild far gynnas eller missgynnas pa grund av personligt tyckande fran den som
hanterar arendet, beslutsfattare, foredragande och handlaggare. Reglerna galler vid all
arendehantering och riktar sig till den som pa nagot satt kan paverka dess utgang. I
forsta hand galler reglerna beslutande och foredragande, men aven den som medverkat
genom att uppratta ett forslag till beslut men sedan inte ar med vid den slutliga
handlaggningen.
Personal som enbart har administrativa arbetsuppgifter i ett arende kan normalt inte bli
javiga aven om personen skulle beroras av arendet.

Vad innebär detta för Tillväxtverkets anställda?
Beslutsfattare, foredragande och handlaggare i Tillvaxtverkets arenden om ekonomiskt
stod till externa mottagare och i Tillvatverkets upphandlingsarenden maste kanna till
lagens regler om jav.
Om det foreligger nagon omstandighet som typiskt sett kan rubba fortroendet for din
opartiskhet vid handlaggningen av ett visst arende eller om du ar i en grazon da du
kanner dig osaker, da ar det bast att inte befatta sig med arendet.
Risk för jäv
Om du som anstalld hos Tillvaxtverket deltar i den slutliga handlaggningen av ett
arende pa ett satt, som kan tankas paverka arendets utgang, har nagot privat intresse
(ekonomiskt eller annat) i arendet, kan det misstankas att du som anstalld ar javig i
lagens mening. Samma galler om det ar en slakting eller annan narstaende till dig som
har intresse i arendet.
Om du har ekonomiska intressen i ett foretag som soker stod hos Tillvaxtverket, sa ar du
javig. Samma galler betraffande personer som deltar i ledningen hos ett sokande
foretag. Den som ar javig far inte delta i handlaggningen av ett arende och ska se till att
utse en ersattare.
Älla former av privat koppling till ett arende kan innebara risk for jav, t.ex. tidigare
befattning med den person som arendet ror. Har man t.ex. pa sin fritid officiellt
engagerat sig i en viss samhallsfraga eller i ett uppmarksammat projekt, kan man bli
javig i handlaggningen av ett arende om innehallet kan kopplas med det privata
engagemanget. Det innebar att om du bedoms vara javig far du inte delta i
handlaggningen av arendet eller uppdraget.
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Chefens ansvar
Utgangspunkten ar att om man ar javig far man inte befatta sig med arendet. Om det
finns misstankar om jav ska narmaste chef anmala detta dels till HR-chefen, dels till
chefsjuristen. Chefen ska aven se till att den javige inte deltar i handlaggningen av
arendet och se till att en ersattare utses.

Läs mer!
For alla statsanstallda finns en gemensam grund for var yrkesroll och hur vi ska arbeta – den
statliga vardegrunden. Den statliga vardegrunden sammanfattar i sex principer de krav, lagar och
forordningar som galler for alla statsanstallda. Den gemensamma värdegrunden för de
statsanställda.
http://www.regeringen.se/49bb4c/contentassets/1df0c81fa73d4f878c9eba10c744b0a7/dengemensamma-vardegrunden-for-de-statsanstallda-s2013.011
Statskontoret har tagit fram en skrift som beskriver vilka professionella varderingar som ska
pragla alla statsanstallda – den statliga vardegrunden. Har hittar du fragor och svar om vad det
innebar att vara statsanstalld och tips pa dilemma ovningar.
http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2017/vardegrunden.pdf
Om mutor och jäv – en vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner som ger en
forklaring pa hur lagen ser pa mut- och javssituationer. Dokumentet innehaller aven olika rattsfall
inom omradet.
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/om-mutor-och-jav-vagledning-for-anstallda-i-kommunerlandsting-och-regioner.html

3(3)

