JÄVSREGLER SOM TILLÄMPAS VID
SAHLGRENSKA AKADEMIN
Regler om jäv finns i 11-12 §§ Förvaltningslagen (FL) för den statliga verksamheten.
Bestämmelserna i FL är uppdelade så att i 11 § uppräknas de omständigheter som skall
betraktas som tvivelsgrundande, medan i 12 § anges vilka följder jäv får för en handläggare
och hur jävsfrågor skall hanteras.

Utdrag ur FL:
Jäv
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.
Jävsreglerna riktar sig mot den som skall handlägga ett ärende. Det är i första hand
den jävige själv som skall upplysa om jävet. Ofta känner ingen annan till den särskilda
omständighet som grundar jävet.
Förtydliganden till lagtexten:





relation doktorand – handledare innebär livslångt jäv
medförfattarskap innebär jäv i fem år
aktivt samarbete utgör jäv
man är inte jävig bara för att man är anställd inom samma institution,
klinik, avdelning eller sektion.

Se även jävsregler för Vetenskapsrådet:
www.vr.se/huvudmeny/forskningsetik/jav.4.9232df81081e742f7e800042.html

