Jävsregler
Peter Engström – föredragning inför Styrelsen för samefonden, 2012-09-05
Regeringsformen (1974:152)
1 kap 9 §
Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga
förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet
och opartiskhet.
Förvaltningslagen (1986:223)
11 § Den som skall handlägga ett ärende är jävig
1. om saken angår honom själv eller hans make, förälder, barn eller syskon eller någon annan
närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom
själv eller någon närstående,
2. om han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon
som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
3. om ärendet har väckts hos myndigheten genom överklagande eller underställning av en
annan myndighets beslut eller på grund av tillsyn över en annan myndighet och han tidigare
hos den andra myndigheten har deltagit i den slutliga handläggningen av ett ärende som rör
saken,
4. om han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller
5. om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans
opartiskhet i ärendet.
Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse.
12 § Den som är jävig får inte handlägga ärendet. Han får dock vidta åtgärder som inte någon
annan kan vidta utan olägligt uppskov.
Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom, skall
självmant ge det till känna.
Har det uppkommit en fråga om jäv mot någon och har någon annan inte trätt i hans
ställe, skall myndigheten snarast besluta i jävsfrågan. Den som jävet gäller får delta i prövningen
av jävsfrågan endast om myndigheten inte är beslutför utan honom och någon annan inte kan
tillkallas utan olägligt uppskov.
Ett beslut i en jävsfråga får överklagas endast i samband med överklagande av det beslut
varigenom myndigheten avgör ärendet.

Sametingslagen (1992:1433), 2 kap
6 § Sametinget får handlägga ärenden endast om mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Varje ledamot har en röst.
En ledamot i Sametinget får inte delta i handläggningen av ärenden som rör ledamoten
personligen eller ledamotens make, föräldrar, barn eller syskon eller annan närstående. Inte
heller får en ledamot delta i handläggningen av ärenden som särskilt rör en sameby i vilkens
styrelse ledamoten ingår.
Vid sammanträde i Sametinget skall protokoll föras.
Vad som i första, andra och tredje styckena sägs om Sametinget gäller även dess styrelse
och nämnder.
Rennäringsförordningen (1993:384)
25 § Styrelsen [Styrelsen för samefonden] är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden
och tre andra ledamöter är närvarande.

Jävsgrunder
11 § första stycket punkten 1
Sakägarjäv – drabbar den som har ett rättsligt intresse i saken
Intressejäv – drabbar den som har ett faktiskt intresse i saken
Släktskapsjäv – inte bara make, förälder barn eller syskon, även svågerlag och
samboförhållanden
11 § första stycket punkten 2
Ställföreträdarjäv – styrelsepost kan ligga nära, men kanske utanför om man inte har
teckningsrätt
11 § första stycket punkten 3
Tvåinstansjäv – när en handläggare i högre instans deltagit i den slutliga handläggningen av
ärendet i en undre instans, alltså inte bara i beredningen
11 § första stycket punkten 4
Ombuds- och biträdesjäv – här gäller att man ska ha ”mot ersättning biträtt någon i saken”,
alltså inte inom ramen för myndighetens service hjälpt någon att upprätta en ansökan.
11 § första stycket punkten 5
Den så kallade generalklausulen – fångar upp andra ej utryckliga situationer, t ex uppenbar vän
eller ovän, ekonomiskt beroende av part eller intressent eller engagerad i saken på ett sådant sätt
att misstanke lätt kan uppkomma att det brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning
Utöver de ovan nämnda grunderna kan det så kallade delikatess- eller grannlagenhetsjävet nämnas,
vilket kan beskrivas som en inte lagreglerad form av jäv på subjektiva grunder.

Sammanfattning
Förhållningssätt: Om man funderar på jäv är man ofta redan jävig
Den som är jävig får enligt 12 § FL inte handlägga ärendet och ska snarast ge sitt jäv tillkänna.

