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Idrotts- och föreningsnämndens rutin för 
hantering av jäv och närståendetransaktioner  

Förslag till beslut 
Idrotts- och föreningsnämnden antar ”Idrotts- och föreningsnämndens rutin för hantering 

av jäv och närståendetransaktioner” 

Sammanfattning 
Syftet med ”Idrotts- och föreningsnämndens rutin för hantering av jäv och närstående-

transaktioner” är att skapa en tydlighet kring nämndens hantering av jäv. Rutinen 

förtydligar nämndens definition av jäv och närståendetransaktioner, samt anger hur 

potentiella jävssituationer ska hanteras, samt vad som ska göras vid en bekräftad 

jävssituation. 

Rutinen föreslås gälla tillsvidare för samtliga anställda på idrotts- och 

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

föreningsnämnden.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Samverkan 
Samverkat i förvaltningsövergripande samverkansgrupp den 25 augusti 2021. 

Bilagor 
1. Idrotts- och föreningsnämndens rutin för hantering av jäv och 

närståendetransaktioner   

Idrotts- och föreningsförvaltningen 
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Ärendet  
För att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling är det av vikt att nämnden har 

fungerande rutiner för hantering av jäv. Sådana rutiner föreslås här och föreslås gälla 

tillsvidare för samtliga anställda på idrotts- och föreningsförvaltningen, samt i tillämpbara 

delar även för förtroendevalda i idrotts- och föreningsnämnden.   

Beskrivning av ärendet 
Syftet med denna föreslagna rutin är att skapa en tydlighet kring nämndens hantering av 

jäv och närståendetransaktioner. För att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling är det 

väsentligt att nämnden har fungerande rutiner för handläggning av ärenden där det finns 

risk för att jävssituationer kan uppstå. Rutinen förtydligar nämndens definition av jäv och 

närståendetransaktioner, samt anger hur potentiella jävssituationer ska hanteras, samt vad 

som ska göras vid en bekräftad jävssituation. 

Rutinen föreslås gälla tillsvidare för samtliga anställda på idrotts- och 

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

föreningsnämnden.   

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser att det är av högsta vikt att nämnden har fungerande rutiner för 

hantering av jäv, varför nämnden föreslås fatta beslut om föreslagna rutiner. 

 

 

Anders Ramsby 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Sara Armander 

 

Förvaltningscontroller  

 


