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JÄV – översikt vem kan vara jävig i en nämnd 
Källa: Kommunallagen 6 kap §§28-30 
 
28 §   En förtroendevald är jävig, om 
 
SAKÄGARJÄV 

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,  

 
INTRESSEJÄV 

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,  

 
STÄLLFÖRETRÄDARJÄV 

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

 
OMBUDSJÄV 

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

  
DELIKATESSJÄV 

5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet 
för hans eller hennes opartiskhet i ärendet.  

 
 
29 §   Om det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse, ska nämnden 
bortse från jäv.  
 
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. 
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