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Nr 175. Fråga av Pavel Gamov (SD) om 
nämnordförandens jävighet
(KSN-2011-0578)

Kommunfullmäktige

Fråga
Till kommunstyrelsens ordförande
I kommunallagen (1991:900) stadgas att ”en 
förtroendevald eller en anställd som är jävig i 
ett ärende hos en nämnd får inte delta eller när-
vara vid handläggningen av ärendet,” (KomL 
6 kap, 24 § 1 st.)

Begreppet jävig definieras i den påföljande 
paragrafen: ”En förtroendevald eller en an-
ställd hos kommunen eller landstinget är jä-
vig, om 1. saken angår honom själv eller hans 
make, sambo, förälder, barn eller syskon eller 
någon annan närstående eller om ärendets ut-
gång kan väntas medföra synnerlig nytta eller 
skada för honom själv eller någon närstående.” 
(KomL 6 kap. 24 § 1 pt.)

I Uppsala kommuns byggnadsnämnd sitter 
Liv Hahne (M) som ordförande, Hon är även 
styrelseledamot i det privata aktiebolaget Liv-
bo AB, där ändamålet är att bedriva fastighets-
förvaltning och specialbostäder, genom uthyr-
ning och förvaltning av egna eller arrenderade 
bostäder.

Detta förhållande gör att frågan om jäv ak-
tualiseras. I kommunallagen anges förvisso att 
”den som känner till en omständighet som kan 
antas utgöra jäv mot honom, skall självmant ge 
det till känna.” (KomL 6 kap. 24 § 2 st.) Detta 
får alla förtroendevalda förutsättas efterfölja, 
liksom lagen i övrigt.

Men det föranleder ändå mig att ifrågasätta 
lämpligheten i att en person med så tydliga 
ekonomiska intressen leder en nämnd som fat-
tar beslut i frågor som onekligen berör ovan-
nämnda aktiebolags verksamhetsområde.

Observera att denna interpellation inte är 
ämnad att beröra Liv Hahnes kompetens som 
nämndordförande och byggnadspolitiker – vil-
ken inte helt otänkbart kan antas öka i och med 
bolagsengagemang inom branschen – utan av-

ser i stället stämma till eftertanke kring risken 
för oomtvistat egenintresse i beslutsfattandet.

Med anledning av det ovan anförda vill jag 
rikta denna fråga till kommunstyrelsens ordfö-
rande:

Anser du det vara lämpligt att en person med 
egna ekonomiska intressen och bolagsengage-
mang leder en politisk nämnd i Uppsala kom-
mun?

Uppsala den 26 september 2011

Pavel Gamov




