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Hantering av jäv 

Att ha engagemang vid sidan av politiken är något som oftast inte utgör några problem. 

Tvärtom bör sådant uppmuntras då det politiska livet tillförs olika dimensioner i 

handläggning och beslutsfattande. 

I de situationer då det trots allt gäller att hantera sitt oberoende i beslutsfattandet och för 

utomstående kunna visa på detta oberoende finns lagregler för anmälan av jäv (KL 6 

kap 28-30 § §). Att anmäla jäv är till för att skydda både den enskilde politikern men 

också det politiska systemet i stort då det bidrar till att medborgare kan känna förtroende 

för att politikerna inte påverkas av faktorer som kan gynna den egna personen eller 

andra i dennes närhet. 

En förtroendevald är jävig om saken berör honom eller henne själv eller hans eller 

hennes make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om 

ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde 

själv eller någon närstående. Delikatessjävet i KL anger också att en förtroendevald är 

jävig om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba 

förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. (KL 6 kap 28 §) 

En förtroendevald som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid 

handläggningen av ärendet (KL 6 kap 30 §) 

Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom eller henne 

ska självmant uppge det (KL 6 kap 30 §, 2:a st) 

Det har kommit till vår kännedom att ledamot Anders Gustavsson, ledamot i tekniska 

nämnden, deltar i beslutsfattande och handläggning av ärenden som berör honom i 

egenskap av företagsledare i företag som har uppdrag åt kommunen. 

Följande exempel på entreprenader som berör Anders Gustavsson i egenskap av 

företagsledare i företag som deltar i entreprenaderna: 

 Mogärdeskolan ett pågående projekt, upphandlat 2017 



 Ölandsgatans förskola, slutfört början av 2018, upphandlat 2016 

 Ekenässjöns förskola, slutfört, upphandlat hösten 2015 

 Kök Gymnasiet, slutfört, upphandlat sommaren 2015. 

Vid en genomgång av protokollen från tekniska nämnden 2016-2017 kan vi konstatera 

att Anders Gustavsson anmält jäv endast vid ett tillfälle (2017, § 6). Beslutet avser 

igångsättningsbeslut för Stensåkra förskola, tillbyggnad nytt kök och ombyggnad av 

personalutrymme. 

I princip finns på nämndens dagordning varje månad som handlar om information om 

pågående projekt. Vid dessa informationspunkter redovisas aktualiteter från de olika 

byggprojekten i kommunen. Det kan handla om projektorganisation, tidsplaner och 

tidsplanering, kostnader, utrednings- och projekteringsunderlag. 

 

Analys och bedömning 

Utifrån ovan redovisade fakta och lagrum är vår bedömning att minimikravet för att 

kunna hantera aktuell situation är att berörd ledamot redovisar jäv och är noggrann med 

det för de projekt där han själv är involverad. Det har funnits brister i redovisningen av 

jäv perioden 2016-2017. 

Som politiker förväntas man i samband med rapporter från tjänstemännen (exemplet om 

information om pågående projekt ovan) uppfylla sina krav på styrning och ledning. 

Exempel på en sådan styrningsfunktion är att ställa kontrollfrågor och ha uppsikt över 

pågående projekt. Detta kan självklart påverkas av om man själv är avtalspart med 

kommunen. Även andra ledamöter kan påverkas i sin styrfunktion på så sätt att man 

kanske inte ställer de obekväma frågorna i de projekt där den jävige ledamoten har 

intressen. 

Av denna anledning vill vi med stor tydlighet råda nämnden och Anders Gustavsson att 

vara mycket observanta i den fortsatta hanteringen och redovisningen av pågående 

projekt och att man hittar en säker form för hantering av det jäv som finns. Att redovisa 

jäv är en förtroendeskapande åtgärd. 
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