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Lagreglerna om jäv för offentliganställda finns bland annat i förvaltningslagen. Reglerna talar
om när en anställd eller ledamot ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att dennes
opartiskhet kan ifrågasättas.
Jävsreglerna gäller vid all ärendehantering och riktar sig till den som på något sätt kan
påverka dess utgång. I första hand gäller reglerna beslutande och föredragande, men även den
som medverkat genom att upprätta ett förslag till beslut men sedan inte är med vid den
slutliga handläggningen.
I 11 § förvaltningslagen och i 6 kap. 24-27 §§ kommunallagen finns regler som talar om när
en anställd eller förtroendevald ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att hans eller
hennes opartiskhet kan ifrågasättas, det vill säga när denne är jävig.!
!
"!#$%!&!'!#())*+$,,$-.+!-./!012!034,5-$!6.-/7+8+5+-$/!9:/!;*/!#())*+.+!92/!
(/-$+58./$!8500!+7)+48380.)<!
• .+!+7)+4!92/!5+0.!6.807))$!()!/7005-;.0./!(=;!8#3,45-;.0./!9:/!#())*+.+!.,,./!
!!!,$+4805+-.0!5!7/.+4.+!47/!+7)+4.+!9:/.0/74./!#())*+.+!.,,./!,$+4805+-.0!8()!%$/0!
!!!(=;!
• .+!+7)+4!92/!5+0.!*0:1$!5!,$-!.,,./!$++$+!9:/9$00+5+-!9:/.8#/51.+!05,,83+!:1./!824$+!
!!!1./#8$);.0!8()!+7)+4.+!8>7,1!6.4/51./?!
!
@.+!9:/80$!/.-.,+!;5+4/$/!$00!)$+!;$/!8$))$!+7)+4!9:/!8#:08.,+!$1!#())*+.+8!.-.0!
9$805-;.086.802+4!(=;!9:/!6.8,*0!.+,5-0!63--+$48,$-80590+5+-.+A!0!.B!63--,(1?!C5#$82!
9:/;5+4/$8!-.).+8$)!+7)+4!9:/!4/590!$1!)5,>:9$/,5-!1./#8$);.0!(=;!;$+0./5+-!$1!
$+)7,$+!()!824$+!1./#8$);.0!.+,5-0!D!#$%!E'!)5,>:6$,#.+?!
!
@.+!$+4/$!/.-.,+!;5+4/$/!4.88*0()!$00!+7)+4.+!*0:1$/!)3+45-;.0805,,83+!:1./!.-.+!
1./#8$);.0?!F.-.,+!;5+4/$/!47/.)(0!5+0.!8$))$+8,$-+5+-!$1!012!+7)+4./!8()!
*0.8,*0$+4.!;$/!)3+45-;.08*%%-590./?!G5,,!.B.)%.,!#$+!.+!63--+$48+7)+4!.,,./!
/744+5+-8+7)+4!8,28!8$))$+!).4!.+!)5,>:H!(=;!;7,8(8#3448+7)+4?!
!
I)!>718/.-,./!9:/!6.8,*089$00$+4.0!5!(99.+0,5-!1./#8$);.0!;$/!)$+!0545-$/.!9:/.+#,$0!
#*++$0!87-$A!$00!4.!7/!80/7+-$80!9:/!4()$/.A!+2-(0!)5+4/.!80/7+-$!9:/!0>7+80.)7+!5!80$0,5-!
9:/1$,0+5+-!(=;!)5+80!80/7+-$!5!#())*+./+$?!@.!8#5,,+$4./!8()!95++8!$18./!9/7)80!15,#$!
$1!.00!$+0$,!9:/.#())$+4.!8!#!>718-/*+4./!8()!6,5/!05,,7)%,5-$?!J#5,,+$4.+!).,,$+!80$0,5-!
9:/1$,0+5+-!(=;!#())*+$,!+7)+4!;$/!4(=#!)5+8#$0?!
!
E!#$%!KL!H!KM''!#())*+$,,$-.+!()!>71!5!#())*+$,!+7)+4A!8()!-7,,./!$,,$!8()!4.,0$/!5!
;$+4,7--+5+-.+A!624.!+7)+4.+8!,.4$):0./!(=;!4.88!;$+4,7--$+4.!0>7+80.)7+A!7/!+3$!5!
NDDN!2/8!,$-?!F.-.,+!-7,,./!$,,!7/.+4.;$+4,7--+5+-!(=;!7/!82,.4.8!.>!6.-/7+8$4!05,,!
)3+45-;.08*0:1+5+-?!
!
O:/*0!-7,,4.!(,5#$!>718/.-,./!6./(.+4.!%2!()!7/.+4.0!;$+4,$4.8!$1!8%.=5$,/.-,./$4!
+7)+4A!42!9:/1$,0+5+-8,$-.+8!>718/.-,./!-7,,4.A!.,,./!()!4.0!1$/!#())*+803/.,8.+!.,,./!
$++$+!+7)+4!8()!;$+4,$4.!7/.+4.0?!P!82!9$,,!-7,,4.!.+!)5+4/.!()9$00$+4.!>718/.-.,!5!
4.+!0545-$/.!#())*+$,,$-.+?!!
!
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I myndigheters verksamhet förekommer ibland situationer som inte är entydiga eller enkla att
bedöma ur jävssynpunkt. Det kan finnas omständigheter som helt enkelt inte "känns bra" och
som därför kan ifrågasättas. I denna gråzon av olika förhållanden, bindningar eller
intressekonflikter mellan en tjänsteman eller förtroendevald och någon part i ärendet kan
omständigheterna vara av den karaktären att myndighetens trovärdighet skulle kunna skadas
även om det inte är fråga om jäv i lagens mening.
I alla sådana fall kan en försiktighetsprincip tillämpas som innebär att det kan vara bäst att
avstå från att delta i hanteringen av ärendet "för säkerhets skull".!
!
P!NDDN!2/8!#())*+$,,$-!5+9:/4.8!5!%/5+=5%!9:/1$,0+5+-8,$-.+8!>718/.-,./!9:/!$,,$!
#())*+$,$!
+7)+4./!(=;!$,,!7/.+4.;$+4,7--+5+-!47/?!Q$+!15,,.!-$/$+0./$!(6>.#05150.0!(=;!
(%$/058#;.0!5!+7)+4./+$?!R2-/$!87//.-,./!.,,./!*+4$+0$-!$+82-!)$+!4(=#!+:417+45-$!
"MSLTU!(=;!4.!-7,,./!1588$!9$,,!$1!8!#!4*66,$!.+-$-.)$+-A!9/7)80!5!#())*+$,$!9:/.0$-!SE!
#$%!KM'U?!
!
@.!>718-/*+4./!8()!%/$#058#0!8.00!8#*,,.!#*++$!%$88$!5!9$,,.0!).4!8$)0545-!4/590!(=;!
05,,83+!$1!)5,>:9$/,5-!1./#8$);.0!0(/4.!1$/$!!"#$$%&'("'#)*'+#,("A!",-./!"*/!+#,("0.,,./!
)($.1*"(!!+#,("0S-.+./$,#,$*8*,.+U?!
!
*+"((,-%&+%"./%0"#)
2"#$$%&'("'#)*'+#,07/!5+9:/0!5!E!#$%!K&'!9:/80$!803=#.0!K?!#())*+$,,$-.+!8()!$+-./!$00!.+!
9:/0/(.+4.1$,4!.,,./!$+807,,4!7/!>715-!()!;$+!.,,./!+2-(+!+7/802.+4.!7/!807,,9:/.0/74$/.!
9:/!4.+!8()!8$#.+!$+-2/!.,,./!9:/!+2-(+!8()!#$+!17+0$!83++./,5-!+300$!.,,./!8#$4$!$1!
7/.+4.08!*0-2+-?!
!
@.++$!>718-/*+4!#$+!9:/.#())$!0!.B!5!9:/;2,,$+4.!05,,!4.!#())*+$,$!6(,$-.+!(=;!#$+!
42!0/799$!.+!+7)+4,.4$)(0!8()!8#$,,!1$/$!).4!5!.00!7/.+4.!5!+7)+4.+!8()!/:/!4.0!6(,$-!
;$+!8$)0545-0!7/!807,,9:/.0/74$/.!9:/A!4!1!8!1./#807,,$+4.!45/.#0:/!.,,./!
803/.,8.(/49:/$+4.!.,,./!$++$+!8!#!95/)$0.=#+$/.?!
!
@.00$!7/!.+!5+0.!(1$+,5-!850*$05(+!5!#())*+./+$?!@7/9:/!95++8!.+!8%.=5$,/.-.,A!.90./8()!
5+0/.88.0!8$)0545-0!7/!80(/0!9:/!#())*+./+$!$00!803/$!85+$!6(,$-!-.+()!0*+-$!%(,505#./?!
V())*+$,,$-.+8!E!#$%!KM'!9:/80$!803=#.0!-:/!$,,082!*+4$+0$-!9/2+!>71!5!#())*+$,!
+7)+4!()!7/.+4.0!47/!/:/!#())*+7-0!(=;!#(+0/(,,./$0!$#05.6(,$-!.,,./!80590.,8.!(=;!
;$+4,7--$/.+!5!+7)+4.+!S-7,,./!$,,082!71.+!.+!9:/0/(.+4.1$,4U!7/!807,,9:/.0/74$/.!9:/!
.,,./!%2!$++$0!8700!#+*0.+!05,,!9:/.0$-.0?!W+4$+0$-8/.-.,+!07=#./!.+!80://.!#/.08!7+!8()!
9$,,./!45/.#0!*+4./!807,,9:/.0/74$/>71.0!(=;!.+!;7+158+5+-!-:/8!(=#82!05,,!4.0!82!#$,,$4.!
4.,5#$0.88>71.0?!
!
W+4$+0$-.0!-7,,./!4(=#!5+0.!154!)3+45-;.08*0:1+5+-A!42!$,,082!1.4./6:/$+4.!6,5/!>715-?!
F.-.,+!()!807,,9:/.0/74$/>71!8#*,,.!%$88$!6/$!%2!850*$05(+.+!).4!8$)0545-0!4/5908$+81$/!
(=;!05,,83+8$+81$/!;(8!8$))$!+7)+4?!X/(6,.).0!7/!$00!807,,9:/.0/74$/6.-/.%%.0!5+0.!
9*+-./$/!82!6/$!%2!)3+45-;.0./?!
!
Q:>,5-.+!8#*,,.!)$+!#*++$!%2802A!$00!.+!+7)+4!8()!81$/$/!9:/!4/590.+!$1!.+!
$19$,,8$+,7--+5+-!7/!807,,9:/.0/74$/.!9:/!$+,7--+5+-.+A!418?!$00!8$)0,5-$!,.4$):0./!7/!
4.0?!P!.00!05,,83+87/.+4.!.+,5-0!)5,>:6$,#.+!;(8!+7)+4.+!8()!/:/!$+,7--+5+-.+!8#*,,.!
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807,,9:/.0/74$/>71.0!8,2!05,,A!()!4.0!7/!8$))$!+7)+4?!Q.+!4.0!9:,>./!>*!/.4$+!$1!"!#$%!&'!
#())*+$,,$-.+A!$00!4.+!#(+80.,,$05(+.+!7/!(05,,20.+?!
!
@.0!#$+!1$/$!812/$/.!$00!%2802A!$00!.+!9:/.4/$-$+4.!0>7+80.)$+!).4!)(081$/$+4.!
#(%%,5+-$/!7/!>715-!%2!4.++$!-/*+4!.90./8()!0>7+80.)$++.+!#+$%%$80!#$+!5++.;$!
807,,+5+-!8()!807,,9:/.0/74$/.!9*,,0!*0?!@7/.)(0!7/!4.0!07+#6$/0A!$00!.+!82,*+4$!
4*66.,.+-$-./$4!0>7+80.)$+!8#*,,.!0/799$8!$1!4.,5#$0.88>71.0!5!)(081$/$+4.!850*$05(+?!
!
1#234$+/4$0"#)
G125+80$+8>71.0!;$/!8500!5+0/.88.!5!4.00$!8$))$+;$+-?!O:/1$,0+5+-8,$-.+8!NN'!9:/80$!
803=#.0!"?!-:/!.+!;$+4,7--$/.!>715-!$00!6.9$00$!85-!).4!.00!7/.+4.A!
• ()!4.0!17=#08!;(8!)3+45-;.0.+!-.+()!:1./#,$-$+4.!.,,./!*+4./807,,+5+-!$1!$++$+!
!!!)3+45-;.08!6.8,*0!.,,./!
• %2!-/*+4!$1!".$$!3/0:1./!.+!$++$+!)3+45-;.0!(=;!;$+4,7--$/.+!0545-$/.!;(8!4.+!$+4/$!!!!!!
)3+45-;.0.+!;$/!4.,0$-50!5!4.+!8,*0,5-$!;$+4,7--+5+-.+!$1!.00!7/.+4.!8()!/:/!4.+!8$#!
8()!7/.+4.0!;(8!4.+!+3$!)3+45-;.0.+!-7,,./?!
!
Q$+!5+9:/4.!5+0.!4.0!8!#!",-./!"*/!+#,("05!#())*+$,,$-.+!NDDN?!
!
@.0!8$4.8!5!9:/$/6.0.+$!05,,!#())*+$,,$-.+A!
H!$00!4.0!5+0.!7/!/.,.1$+0!).4!/.-,./!()!:1./#,$-$+4.!5!9:/;2,,$+4.0!).,,$+!#())*+.+8!
(,5#$!!(/-$+!(=;!
H!$00!#())*+803/.,8.+!(=;!+7)+4./+$!$,4/5-!7/!$00!8.!8()!:1./H!(=;!*+4./(/4+$4!
5+80$+8!5!4.+!).+5+-!8()!/.-.,+!28390$4.?!
!
Q$+!6./:/4.!$,4/5-!/(,,.+!8()!05,,83+8)3+45-;.0?!Y+42!5++.67/!4.++$!>718-/*+4!.00!
807,,+5+-80$-$+4.!6.0/799$+4.!05,,83+8850*$05(+.+A!8()!6(/4.!1$/$!/.,.1$+0!$00!63--$!
154$/.!%2!5!4.00$!8$))$+;$+-?!
)
5&(36/+&$$0"#)
@7/.)(0!:1./0(-8!5!(=;!).4!NDDN!2/8!#())*+$,,$-8/.9(/)!5!80(/!*080/7=#+5+-!4.0!8!#!
)($.1*"(!!+#,("09/2+!9:/1$,0+5+-8,$-.+?!@7/!9/$)-2/!4.0!+*!$1!-.+./$,#,$*8*,.+!5!E!#$%!KL!
'!9:/80$!803=#.0!L?!#())*+$,,$-.+A!$00!.+!9:/0/(.+4.1$,4!.,,./!.+!$+807,,4!7/!>715-!()!4.0!
5!:1/5-0!S*0:1./!1$4!8()!8$-08!0545-$/.!5!%$/$-/$9.+U!95++8!+2-(+!87/8#5,4!()807+45-;.0!
8()!7/!7-+$4!$00!/*66$!9:/0/(.+4.0!05,,!;$+8!(%$/058#;.0!5!7/.+4.0?!
!
I)!.+-$-.)$+-!5!4/590.+!$1!.+!$+,7--+5+-!7/!.+!824$+!()807+45-;.0!8()!7/!7-+$4!$00!
'455*0%&'"'6(/)("005,,!1.4./6:/$+4.8!(%$/058#;.0!+7/!4.++.!8#$,,!*0:1$!
)3+45-;.0805,,83+!:1./!8$))$!$+,7--+5+-A!82!6,5/!;$+!>715-!5!05,,83+87/.+4.0?!
!
O:/0/(.+4.6/580!7/!>*80!1$4!)$+!15,,!*+415#$!-.+()!
• ,$-#/$1.0!%2!8#5,4$!+7)+4./!(=;!
• 9:/$/6.08*00$,$+4.+!()!,7)%,5-;.0.+!$1!$00!;2,,$!587/!9:/1$,0+5+-$/!9:/!4.!624$!
!!!8,$-.+!$1!1./#8$);.0./A!
!
@7/9:/!6(/4.!/.-,./+$!()!4.,5#$0.88>71!1$/$!05,,7)%,5-$?!Q.+!(=#82!;7/!95++8!.+!
*+4$+0$-8/.-.,?!Z+,5-0!E!#$%!KM'!$+4/$!803=#.0!8#$,,!4.,5#$0.88>71!5+0.!$+8.8!9:/.,5--$!
.+6$/0!%2!-/*+4!$1!$00!4.+!8()!;$+4,7--./!.00!7/.+4.!;(8!.+!+7)+4!0545-$/.!4.,0$-50!5!
;$+4,7--+5+-.+!$1!"DSLTU!7/.+4.0!;(8!.+!$++$+!+7)+4?![7/!15,,.!)$+!):>,5--:/$!9:/!
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9/$)9:/!$,,0!#())*+803/.,8.+8!,.4$):0./!$00!71.+!;$!*%%4/$-!5!+7)+4./+$?!I+.#,5-.+!
9*+-./$/!4(=#!*+4$+0$-8/.-.,+!71.+!-.+./.,,0!(=;!8#$%$/!;*1*46/3!5!12/!850*$05(+?!O:/!
*+4$+0$-8/.-.,+8!05,,7)%+5+-!6,5/!4.0!$,,082!$1!.00!15880!5+0/.88.!$00!6.807))$!1$4!8()!
7/!\8$))$!7/.+4.\?!
Y/.+4.!()!4/590.+!$1!.+!$+,7--+5+-!#$+!4(=#!5+0.!-7/+$!1$/$!;.,0!54.+058#0!).4!7/.+4.!
()!05,,83+!$1!8$))$!$+,7--+5+-A!1$/9:/!R$0*/12/481./#.08!6.4:)+5+-!7/!$00!>71.0!,5--./!
9$80!5!4.0!9$,,!15!;7/!458#*0./$/?!R2-/$!17-,.4$+4.!9$,,!95++8!4(=#!5+0.?!
]5!#$+!$,,082!#(+80$0./$A!$00!4.0!7/!4.,5#$0.88>71.0!8()!7/!$1!5+0/.88.!5!4.00$!
8$))$+;$+-?!^24.!$1!\.-.+!#/$90\!).+!(=#82!9:/!$00!4.+!>718-/*+4.+!5!05,,7)%+5+-.+!5!
+2-(+!)2+!9200!#()%.+8./$!9:/!6/580./!5!807,,9:/.0/74$/>71.0!(=;!5!0125+80$+8>71.0!(=;!
71.+!47/5-.+()!9200!#(%%,5+-!05,,!850*$05(+.+A!47/!#())*+$,$!0>7+80.)7+!9*,,-:/!
*%%4/$-!20!624.!4.+!+7)+4!8()!81$/$/!9:/!4/590.+!$1!.+!)5,>:9$/,5-!$+,7--+5+-!(=;!4.+!
+7)+4!8()!81$/$/!9:/!05,,83+.+!$1!4.++$!.+,5-0!)5,>:6$,#.+?!
!
W+4$+0$-8/.-.,+!8#$%$/!4(=#!.+!1588!(87#./;.0!(=;!4.0!7/!5!1./#,5-!).+5+-!\4.,5#$0$\!
$117-+5+-$/!8()!)280.!-:/$8A!1$/9:/!+2-(+!87#./!802+4%*+#0!7/!812/!$00!5+0$?!!
!
R$0*/12/481./#.0!$+8./!4(=#!$00!.+!%2!+388!6.8#/51.0!8700!4*66.,.+-$-./$4!0>7+80.)$+!
6:/!$+8.8!>715-!5!05,,83+87/.+4.?!J$))$!$+8./!R$0*/12/481./#.0!(=#82!6:/!-7,,$!.+!
9:/0/(.+4.1$,4!8()!8500./!8()!,.4$)(0!5!624$!6./:/4$!+7)+4./+$!(=;!4.,0$/!5!7/.+4.+!
8()!/:/!624.!4/590!(=;!05,,83+!$1!#())*+$,!)5,>:9$/,5-!1./#8$);.0?
Jäv faller också normalt under begreppet korruption.
Begreppet korruption kan definieras på många olika sätt. Transparency Internationals
definition innebär, att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller
annans vinning. En form av korruption som kan förekomma i offentlig upphandling är också
mutbrott, det vill säga givande och tagande av muta eller annan otillbörlig belöning (i
fortsättningen benämnd muta).
En annan form av korruption är brottet trolöshet mot huvudman. Brottet trolöshet mot
huvudman innebär att man missbrukar sin förtroendeställning hos någon och att detta
missbruk innebär skada för uppdragsgivaren. Även brottet förskingring kan hamna inom
ramarna för korruptionsbegreppet.
Den brottsliga handlingen vid givande av muta utgörs av att lämna, utlova eller erbjuda en
otillbörlig belöning för ”tjänsteutövning”. Vid tagande av muta utgörs brottet av att ta emot,
låta åt sig utlova eller begära en otillbörlig belöning för ”tjänsteutövning”. Med uttrycket ”låta
sig utlova” avses att mottagaren uttryckligen accepterar ett löfte om muta. Även underlåtenhet
från mottagarens sida att avböja löftet kan utgöra ett fullbordat brott, i de fall löftet uppfattas
som allvarligt menat.
Mutbrott kan alltså ske på ett relativt tidigt stadium. Man skulle kunna säga att det som i
andra brott kallas ”försök till” kan utgöra själva huvudbrottet när det rör sig om mutbrott. Det
finns med andra ord inget försöksbrott i korruption utan redan att begära eller erbjuda någon
en muta kan utgöra ett fullbordat mutbrott.
En väsentlig skillnad mellan jäv och mutbrott är att jäv inte är brottsligt t.ex. vid offentlig
upphandling. Endast gällande verksamhet som utgör myndighetsövning kan jäv utgöra
ett brott då reglerna i Brottsbalken (BrB) om tjänstefel då kan bli tillämpliga.
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Tjänstefel och disciplinansvar
Tjänstefel och disciplinansvar överlappar varandra i många fall, vilket betyder att båda kan
tillämpas på samma fall av felaktigt handlande. Det finns tydligt reglerat i lag vad som gäller i
dessa fall.
Det straffrättsliga tjänstefelet har som enda syfte att skydda medborgarna mot att offentliga
uppgifter missköts. Att tjänstefel är begränsat till fall av myndighetsutövning beror på att det
utgör den mest ingripande formen av statlig maktutövning mot enskilda medborgare.
Det straffrättsliga ansvaret i BrB för tjänstefel omfattar gärningar vidtagna vid
myndighetsutövning och omfattar såväl statligt- som kommunalt anställda samt anställda i
privat verksamhet i de fall de har befogenhet att utöva myndighet.
Det skadeståndsrättsliga ansvaret regleras i SkL (skadeståndslagen) och omfattar såväl privatsom offentligt anställda i de fall de orsakar person- eller sakskada eller ren
förmögenhetsskada vållad genom brott.
För att rättssäkerheten ska kunna upprätthållas och för att undvika att myndigheternas
handlingsfrihet inte utnyttjas på ett godtyckligt sätt har fastslagits en objektivitetsprincip i RF
1 kap 9 §; verksamheten ska beakta allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet.
I 20 kap. 1 § brottsbalken finns en straffbestämmelse om tjänstefel. Bestämmelsen är
uppdelad i tre olika kategorier. Brott av normalgraden, grovt tjänstefel och ringa brott. I sist
nämnda fall döms inte till ansvar. I stället kan disciplinansvar förekomma, t.ex. löneavdrag.
För straffansvar krävs:
- att gärningen sker vid myndighetsutövning
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Personkrets – myndighetsutövning
Till skillnad från bestämmelsen om mutbrott anges inte någon särskild personkrets i
bestämmelsen om tjänstefel. Personkretsen bestäms i stället genom kravet på gärningen ska
ske vid myndighetsutövning.
Begreppet myndighetsutövning används också i 11 kap. 6 och 7 §§ RF, 3 kap. 2 § SkL och 23
§ lagen (2007:1091) om offentlig anställning.
Lagtext - Straffansvar för tjänstefel
BrB 20 kap 1 § (brottsbalken)
”Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller
underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller
fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller
uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att
anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.”
”Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt,
skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid
bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har
missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört
allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande.”
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”Den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling är inte underkastad
ansvar enligt första eller andra stycket för någon åtgärd som han vidtar i denna egenskap. Vad
som sägs i första och andra styckena skall inte heller tillämpas, om gärningen är belagd med
straff enligt någon annan bestämmelse.”
En förutsättning för straffansvar för tjänstefel är att brottet äger rum vid myndighetsutövning.
För tjänstefel av normalgraden krävs uppsåt eller oaktsamhet medan grovt tjänstefel
förutsätter uppsåt.
Straffskalorna för tjänstefel motsvarar alltså dem som gäller vid bestickning, mutbrott och
trolöshet mot tjänsteman.
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