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För vem eller vilka gäller reglerna?
Jävsreglerna gäller ledamöter och ersättare i Rådet, representanter för Centralförbundet för alkohol-och
narkotikaupplysning, CAN1 1, samt anställda i Systembolaget och dess dotterbolag.

Anmälan av jäv
Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom eller henne, ska självmant berätta det.
Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot en person som är inblandad i ärendets
handläggning ska berätta det, om personen själv inte uppmärksammat omständigheten.

Situationer när jäv föreligger
Ledamot eller ersättare i Rådets styrelse är jävig
•

om saken angår ledamoten själv eller make/maka, föräldrar, barn, syskon eller annan närstående,

•

om ledamot tillhör samma institution (eller enhet inom storinstitution eller institut) som den sökande,

•

om ledamoten under de senaste fem åren har haft vetenskapligt samarbete med, samförfattat med eller
handlett respektive blivit handledd av den sökande,

•

om särskilda omständigheter i övrigt leder till att ledamoten bör betraktas som jävig (delikatessjäv). Sådant
jäv föreligger exempelvis vid markant beroendeförhållande, nära relation, ovänskap eller
konkurrensförhållande. Även tidigare doktorand-handledarförhållande längre än fem år tillbaka i tiden kan
utgöra delikatessjäv såvida det kan komma att påverka bedömningens krav på objektivitet och saklighet.

1

CAN sköter Rådets administration.
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Hantering vid jäv
Vid en jävsituation skall följande åtgärder vidtas när ett ärende behandlas:

1. Den som är jävig ska lämna sammanträdesrummet vid diskussion eller beslut i det ärende i vilket han eller
hon är jävig.
2. Av sammanträdesprotokollet skall framgå om en ledamot inte deltagit i ett beslut på grund av jäv. Även
fall där jäv har prövats men inte ansetts föreligga skall protokollföras.
3. Jäv anses också föreligga om person som genom sin position i Systembolaget eller dess dotterbolag söker
påverka Rådets beslut i enskilda ärenden.

