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Göteborgs Stads styrsystem 

Utgångspunkterna för styrningen 

av Göteborgs Stad är lagar och 

författningar, den politiska viljan 

och stadens invånare, brukare och 

kunder. För att förverkliga 

utgångspunkterna behövs 

förutsättningar av olika slag. 

Stadens politiker har möjlighet att 

genom styrande dokument beskriva 

hur de vill realisera den politiska 

viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 

de styrande dokument som antas av 

kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen. Därutöver 

fastställer nämnder och 

bolagsstyrelser egna styrande 

dokument för sin egen verksamhet. 

Kommunfullmäktiges budget är det 

övergripande och överordnade 

styrande dokumentet för Göteborgs 

Stads nämnder och bolagsstyrelser. 

 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 

Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 

rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 

göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa 

dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 

rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras 

i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har 

en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 

brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 

av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva 

ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 
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Inledning 

Syftet med denna rutin 

Syftet med denna rutin är att skapa en tydlighet kring nämndens hantering av jäv och 

närståendetransaktioner. Det är av stor vikt att medarbetare i Göteborgs Stad som i sin 

befattning har att handlägga ärenden eller fatta beslut inte utsätts för denna typ av 

situationer. Att vara anställd i staden innebär ett särskilt ansvar att agera opartiskt och 

objektivt.  

Vem omfattas av rutinen 

Denna rutin gäller tillsvidare för samtliga anställda på idrotts- och 

föreningsförvaltningen, samt i tillämpbara delar för förtroendevalda i idrotts- och 

föreningsnämnden.   

Koppling till andra styrande dokument 

Jävsreglerna för anställda och förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner står 

främst att finna i Jäv enligt kommunallagen (2017:725) och Jäv enligt förvaltningslagen 

(2017:900). Bestämmelserna beskriver när en anställd ska anses ha ett sådant intresse i ett 

ärende att dennes objektivitet eller opartiskhet kan ifrågasättas. Jävsreglerna gäller vid all 

handläggning av ärenden och riktar sig till den som på något sätt kan påverka ärendets 

utgång. Reglerna gäller alltså inte enbart den som direkt är behörig att besluta i ett ärende 

utan också den som på ett eller annat sätt bereder ärendet. 

I Göteborgs stad finns ”Göteborgs Stads anvisning för bedömning av bisyssla och jäv” 

som ger en vägledning till stadens förvaltningar kring hur dessa ska förhålla sig i frågor 

kring bisysslor och jäv, hur bedömning av jäv ska ske, samt hur man ska arbeta 

förebyggande för att motverka jävssituationer. 
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Rutin 
Definition av jäv 

Definitionen av vad som utgör jäv finns i 7 kap. 4 § kommunallagen (KL) med 

hänvisning till 6 kap. 28-30 §§ KL och i 16-18 §§ förvaltningslagen (FL), se bilaga längst 

bak i detta dokument. Sammanfattat kan man säga att en person som fattar beslut, eller 

som deltar i handläggningen på ett sätt som kan påverka ett beslut, är jävig om denne, 

eller någon närstående till denna, är part i ärendet eller påverkas av beslutet.  

Definition av närståendetransaktion 

Närståendetransaktioner är en form av jäv, varför denna rutin även omfattar dessa 

situationer. Idrotts- och föreningsnämnden definierar närståendetransaktion som en 

ekonomisk transaktion i vilken en förtroendevald eller en medarbetare och en närstående 

till denna person är motparter. Exempel:  

• En medarbetare beviljar bidrag till en förening där en närstående är aktiv.  

• En medarbetare attesterar en faktura från en leverantör, som också är närstående.  

Hantering av jävssituationer  

En förtroendevald eller medarbetare är skyldig att omedelbart anmäla en omständighet 

som kan tänkas göra honom eller henne jävig (enligt ”Jäv enligt förvaltningslagen 

2017:900, 18 §”, samt ”Jäv enligt kommunallagen 2017:725, 6 kap. 30 §”). Om en jävig 

person deltar i handläggningen av ett ärende tillkommer beslutet i felaktig ordning och 

kan vid ett överklagande komma att upphävas. 

Närståendetransaktioner är en form av jäv och ska inte heller förekomma i idrotts- och 

föreningsnämndens verksamhet. Om en medarbetare misstänker att en handling kan 

definieras som en närståendetransaktion, eller är osäker på om någonting kan tolkas som 

en närståendetransaktion, bör personen diskutera detta med sin chef.  

Hantering av avvikelser från rutin 

I de fall en jävssituation eller en närståendetransaktion inte hanterats på föreskrivet sätt 

ska detta snarast dokumenteras på berörd avdelning enligt följande: 

- Beskrivning av inträffad händelse. 

- Analys med beskrivning av konsekvens av inträffad händelse. 

- Vilken eventuell åtgärd som behöver vidtas med anledning av inträffad händelse. 

- Vad som görs för att undvika att det inträffar liknande händelse i framtiden. 
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Lagregler  

Jäv enligt kommunallagen (2017:725)  

7 kap. 4 § I fråga om jäv för de anställda ska bestämmelserna i 6 kap. 28-32 §§ tillämpas. 

6 kap. 28 § En förtroendevald är jävig, om  

1. saken angår 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, 

2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller 

för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,  

3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten 

till,  

4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller  

5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för 

hans eller hennes opartiskhet i ärendet.  

6 kap. 29 § Om det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse, ska nämnden 

bortse från jäv.  

6 kap. 30 § En förtroendevald som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller 

närvara vid handläggningen av ärendet. Den förtroendevalde får dock vidta åtgärder som 

inte någon annan kan utföra utan att handläggningen försenas avsevärt. Den som känner 

till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom eller henne ska självmant uppge 

det. Har det uppkommit en fråga om jäv mot en förtroendevald och har någon annan inte 

trätt i dennes ställe, ska nämnden snarast besluta i jävsfrågan. Den som jävet gäller får 

delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden annars inte är beslutsför och någon 

annan inte kan tillkallas utan olägligt uppskov.  

 

Jäv enligt förvaltningslagen (2017:900)  

16 § Den som för en myndighets räkning tar del i handläggningen på ett sätt som kan 

påverka myndighetens beslut i ärendet är jävig om  

1. han eller hon eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan antas bli 

påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,  

2. han eller hon eller någon närstående är eller har varit ställföreträdare eller ombud för 

en part i ärendet eller för någon annan som kan antas bli påverkad av beslutet i en inte 

oväsentlig utsträckning,  

3. han eller hon har medverkat i den slutliga handläggningen av ett ärende hos en annan 

myndighet och till följd av detta redan har tagit ställning till frågor som myndigheten ska 

pröva i egenskap av överordnad instans, eller  
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4. det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i 

ärendet kan ifrågasättas.  

Om det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse, ska myndigheten bortse 

från jäv.  

17 § Den som är jävig får inte ta del i handläggningen av ärendet och inte heller närvara 

när ärendet avgörs. Han eller hon får dock utföra sådana uppgifter som inte någon annan 

kan utföra utan att handläggningen försenas avsevärt.  

18 § Den som känner till en omständighet som kan antas göra honom eller henne jävig 

ska omedelbart anmäla detta till myndigheten.  

En myndighet ska pröva en jävsfråga så snart som möjligt.  

Den som jävet gäller får ta del i prövningen av jävsfrågan endast om det krävs för att 

myndigheten ska vara beslutsför och någon ersättare inte kan kallas in utan att prövningen 

försenas avsevärt. 


