Svenska Racerbåtförbundet
SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION
Policy för jäv och andra intressekonflikter inom SVERA
Svenska Racerbåtförbundet arbetar på medlemsföreningarnas uppdrag samt intresse. Även
Riksidrottsförbundet (RF) som samarbetspart och tillsynsorgan.
Våra medlemmar samt RF har ett förtroende för att vi som verkar inom förbundet inte låter
oss påverkas av önskemål i vårt arbete. Det är nämligen så att det är lätt att skada
förtroendet för en verksamhet, men ännu svårare att bygga upp det igen. Därför har vi alla
ett ansvar att göra etiska och moraliska val utifrån de uppdrag vi har - utvecklingen av racing
på vatten.
En förtroendevald eller anställd får aldrig missbruka sin ställning. Jäv är den omständighet
som kan rubba förtroendet för att en viss person varit opartisk i samband med hanteringen
av ett ärende. Därför ska förtroendevalda och anställda alltid fatta beslut på ett opartiskt
och sakligt sätt.
Om en individ anses jävig får denne inte handlägga eller besluta i det aktuella ärendet.
Ansvaret för att utföra en jävkontroll ligger först och främst på individen själv. Personen har
alltid en skyldighet att meddela om jäv föreligger.
Om annan part anser att det föreligger ett jävsförhållande är det förbundsstyrelsen och
ordförande inom den aktuella kommittén som ska bedöma om ärendet bör överföras till
annan person. Det yttersta ansvaret har ordförande i bedömningen av jävsituationer.
I vissa fall kan det finnas parter som känner bekvämlighet i att hantera ett ärende. Även om
det inte föreligger något jävsförhållande. För att undvika opartiskhet kan det i dessa fall vara
bra att personen avstår att behandla ärendet.

När är man jävig?
•

•

Om du eller någon närstående är initiativtagande eller medsökande i ärendet eller
om ärendets utgång kan väntas medföra särskild nytta eller skada för dig eller annan
närstående.1
När ett ärende har överklagats eller att det av annat skäl ska avgöras i en högre
instans och om du då tidigare deltagit i handläggningen i den lägre instansen.

Du kan även vara jävig om det infinner sig någon särskild omständighet som skulle kunna
rubba förtroendet för din opartiskhet, exempelvis:
•
•

1

Vän eller ovän med någon intressent eller part i ärendet,
Ekonomiskt beroende av en intressent eller part,

Enligt 6 kap 24 § i kommunallagen och 11 § förvaltningslagen
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•
•

Extra engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke lätt kan uppkomma och att
det brister i förutsättningar för en neutral bedömning.
Att det finns en viss intressekonflikt eller annan omständighet som gör att din eller
förbundets trovärdighet kan skadas.

Försiktighetsprincipen
Inom verksamheter förekommer det stundtals situationer som inte alltid är helt självklara
eller enkla att bedöma ur en jävssynpunkt. Stunder kan komma att ifrågasättas när det är
något som inte ”känns bra”. Denna gråzon av olika förhållanden, bindningar eller andra
intressekonflikter mellan dig som tjänsteman/förtroendevald och någon part i ärendet kan
göra att din eller förbundets trovärdighet skadas även om det kanske inte är en fråga kring
jäv i sin formella mening.
I dessa fall ska försiktighetsprincipen tillämpas. Det innebär att det kan vara bäst att avstå
från att delta i behandlingen av ärendet för att undvika konflikter som kan uppstå.
Verkan av jäv
Är du jävig får du varken delta i behandlingen eller beslutsprocessen av ärendet. Detta
innebär att du normalt inte får vidta någon åtgärd i ärendet. Om du skulle delta i ärendets
behandling fast att du är jävig kan du orsaka fördröjningar då ett beslut i ärendet kan
överklagas på grund av jäv.
Om du känner till någon omständighet som kan antas utgöra jäv mot dig ska du självmant
meddela detta, till förbundsstyrelsen eller till den kommitté du är verksam i. Vid osäkerhet
bör frågan tas upp för diskussion med förbundets styrelse.

Jävsreglerna gäller vid alla ärendehanteringar och riktar sig till den som på något sätt kan
påverka dess utgång. I första hand föredragande och beslutande men också för den som
medverkat genom att presentera ett förslag till beslut men som sedan inte är med vid den
slutliga handläggningen.
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Rutiner för jäv och beslut om större belopp inom Idrottslyftet
Person i Svenska Racerbåtförbundets organisation får inte delta i beslut av ärende,
• där personen själv eller dennes organisation är part.
• där personen på annat sätt får anses vara jävig.

När anses en handläggare för Idrottslyftet vara jävig?
• Tidigare eller pågående uppdrag i berörd förening.
• Tidigare eller pågående medlemskap i berörd förening.
• Personligt engagemang/intresse för berörd förening.
• Vänskap eller ovänskap med någon som är part eller på annat sätt intressent i berörd
förening.
• Andra förhållanden som kan framkalla misstankar eller partiskhet gentemot berörd
förening.
Om flera parter ska delta i ärendets avgörande och en av dessa parter visar sig vara jävig bör
han eller hon lämna lokalen.

Utbetalning av större belopp
Om en satsning på 75 000 kr eller mer ska beviljas ska två handläggare från förbundet
godkänna denna ansökan.
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