
 
 
 
Interpellation från Miljöpartiet de gröna till  
Olle Reichenberg, ordförande kommunstyrelsen 
 
 

Fråga om anmälan om jävsförhållande gällande 
försäljningen av del av fastigheten Ginnungagap 2 
 
En medborgare har postledes uppmärksammat mig i egenskap av ledamot i 
kommunfullmäktige på ett jävsförhållande gällande försäljningen av fastigheten 
Ginnungagap till Aleris Omsorg. I skrivelsen omnämns dels debatten vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 180205 och dels de synpunkter som Olle 
Reichenberg lämnat i sitt fredagsbrev 180209 gällande försäljningen av 
Ginnungagap till Alleris Omsorg. 
 
180214 anmälde jag skrivelsen om ett jävsförhållande mellan en namngiven Moderat 
förtroendevald (gruppledare) och den planerade köparen av fastigheten 
Ginnungagap. Gruppledaren uppges vara sambo med en chef på det köpande 
företaget. Skrivelsen i original har inlämnats till kommunledningskontoret för åtgärd. 
 
Rättslig reglering jäv 
 
Enligt 1 kap. 9 § regeringsformen ska förvaltningsmyndigheter i sin verksamhet iaktta 
saklighet och opartiskhet (objektivitetsprincipen). I avsikt att skapa garantier för att 
den grundlagsfästa objektivitetsprincipen efterlevs av förvaltningsmyndigheterna har 
det i 11 och 12 §§ förvaltningslagen (1986:223), FL, införts generella  jävsbestäm-
melser (JO Dnr 5192-2009, Jäv och bristande objektivitet). 
 
Jävsproblematiken tar sikte på förekomsten av sådana yttre faktorer som placerar 
honom eller henne i situationer, där det allmänt sett – oberoende av vem det gäller – 
föreligger en risk för att ovidkommande hänsyn skulle kunna inverka (jfr Förvaltnings-
lagsutredningens betänkande, SOU 2010:29, s. 327). 
 
Det saknar även betydelse om den person, vars opartiskhet kan sättas i fråga, själv 
anser sig objektiv eller av den ansvariga myndigheten bedöms vara det; det är 
tillräckligt att det föreligger någon omständighet som utifrån sett är ägnad att negativt 
påverka tilltron till att handläggningen sker utan påverkan av ovidkommande hänsyn. 
 
Enligt 12 § FL får den som är jävig inte handlägga ärendet. Den som känner till en 
omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom eller henne, ska självmant ge det 
till känna. Vid sidan av myndighetens ansvar för handläggningens objektivitet har den 
enskilde befattningshavaren alltså ett självständigt ansvar för att jävsbestämmelserna 
iakttas. 
 
Vid jävsbestämmelsernas tillkomst förutsattes, att om flera ska delta i ärendets 
avgörande och en av dem visar sig vara jävig, ska denne också lämna 



sammanträdeslokalen. Att en jävig ledamot bör lämna sammanträdeslokalen har 
även framhållits i beslut av JO, se bl.a. JO 1987/88 s. 255 och JO 2001/02 s. 361. 
 
Kommunallag (1991:900), 6 kap. Styrelsen och övriga nämnder 
 
1 § Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet. 
 
4 § Det åligger styrelsen särskilt att fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat 
över till styrelsen. 
 
7 § Nämnderna skall se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
 
24 § En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får 
inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. 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 nämnden snarast besluta i jävsfrågan. Ett beslut i en jävsfråga får 
överklagas endast i samband med överklagande av det beslut varigenom nämnden 
avgör ärendet.  
 
25 § En förtroendevald eller en anställd hos kommunen eller landstinget är jävig, om 
saken angår honom själv eller hans make, sambo, förälder, barn eller syskon eller 
någon annan närstående. 
 
Beslut ska vid dagens sammanträde i kommunfullmäktige fattas om försäljning av 
fastigheten Ginnungagap. Det är nu tre månader sedan kommunen mottog denna 
anmälan om jävsförhållande mellan en namngiven Moderat ledamot i kommun-
fullmäktige och den planerade köparen av fastigheten Ginnungagap. 
 
Frågor: 
 

1. Vem ansvarar för kommunens utredning och vad har den för diarienummer? 

2. Har Moderaternas gruppledare självmant gett till känna omständigheten att 
denne är sambo med en chef på Alleris Omsorg? 

3. Har ett överklagbart beslut fattats i jävsfrågan?  

 
 
Danderyd 2018-05-07 
 

 
 

Carolin Robson, gruppledare 


