Stockholm 2018-02-19
RIKTLINJER FÖR HANTERING AV JÄV VID
KONSTNÄRSNÄMNDEN
INLEDNING
Konstnärsnämndens riktlinjer för hantering av jäv beslutades av styrelsen
den 19 februari 2018. De ska tillämpas inom ramen för den
förvaltningslag som träder i kraft den 1 juli 2018 (SFS 2017:900).

VEM OMFATTAS AV JÄVSBESTÄMMELSERNA?
Alla som deltar i handläggningen av ett ärende omfattas av
jävsbestämmelserna.

JÄVSBESTÄMMELSERNAS TILLÄMPNINGSOMRÅDEN
Jävsbestämmelserna gäller i alla sammanhang där en person som omfattas
av bestämmelserna kan tänkas påverka ett beslut i ett ärende.

JÄVSBESTÄMMELSER I NY FÖRVALTNINGSLAG (SFS 2018-)
(träder i kraft 1 juli 2018)
De nya reglerna finns i 16-18 §§ ny förvaltningslag:
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
4. det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller
hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas.
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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.

TILLÄMPNING
Tillämpningen av jävsbestämmelserna ska präglas av en enhetlig och
konsekvent hantering. I Konstnärsnämndens verksamhet förekommer
ibland situationer som inte är entydiga eller enkla att bedöma ur
jävssynpunkt. För att underlätta arbetet har myndigheten riktlinjer för
tillämpning av jäv med utgångspunkt i förvaltningslagens bestämmelser.
Nedan beskrivs hur myndigheten hanterar jävssituationer som är vanliga
inom verksamheten.

Uppenbar vänskap/uppenbar ovänskap
Kännetecknande för uppenbar vänskap/ovänskap är att det rör starka
känslor och att dessa är ömsesidiga.
Med uppenbar vänskap avses starka vänskapsband där parterna umgås
utanför arbetslivet. Att de privat har en beständig och djup relation. Att
enbart känna någon innebär inte jäv.
Med uppenbar ovänskap avses starka känslor som avsky och hat. Att
parterna har olika åsikter i en fråga där en anser sig vara missgynnad,
utgör inte exempel på jäv. Inte heller att vara arg på någon innebär
uppenbar ovänskap.

Genomförda, pågående och planerade samarbeten
Avgörande för huruvida ett samarbete är grund för jäv eller inte är vilken
roll berörd part har eller har haft i samarbetet.
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Förutsatt att inget i punkterna 1-3 i FörvL är tillämpligt innebär följande
inte jäv:
•

att ha eller ha haft en perifer roll i ett projekt

Jäv bör anmälas när berörd part
•

är drivande eller har en aktiv roll i ett samarbete som pågår

•

har varit drivande eller har haft en aktiv roll i ett samarbete som
avslutats mindre än sex månader innan beslut fattas

•

kommer att vara drivande eller ha en aktiv roll i ett framtida
samarbete som är planerat eller etablerat då beslut i ett ärende ska
fattas

Medlem i samma organisation
Att vara medlem i en förening eller organisation innebär inte jäv. Däremot
bör frågan om jäv diskuteras om berörda parter sitter i samma styrelse.

Övrigt
Jäv bör beaktas om någon ger uttryck för ett påtagligt starkt engagemang,
en djupgående välvilja eller vidhåller uppenbart negativa åsikter i ett
ärende.

Anställning eller uppdrag för Konstnärsnämnden
Under tiden som någon är anställd vid Konstnärsnämnden eller har ett
uppdrag i någon av Konstnärsnämndens arbets- eller beslutandegrupper,
kan han eller hon inte söka bidrag från Konstnärsnämnden. Efter avslutad
anställning eller avslutat uppdrag finns det inte längre något hinder för
personen i fråga att söka bidrag.
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