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Rapport till arbetsmarknadsnämnden avseende domar
avkunnade efter överklagande från sökanden under
perioden 2016-07-01 – 2016-12-30
Under perioden har totalt 147 (111 föregående period) domar inkommit varav 94
% (88 % föregående period) har gått i nämndens favör. Utvecklingen avseende
domar som går i nämndens favör har över tiden pendlat stabilt mellan 90 -96 %
med en sänkning vid senaste uppföljningen då siffran hamnade på 88 %.
Vanligaste orsakerna till att en sökande meddelas avslag på sin ansökan är att
ansökan är ofullständig eller att sökanden brutit sin planering.
De beslut som gått nämnden emot handlar främst om olika bedömningar av hur
lagstiftningen skall tolkas avseende bruten planering, beräkningsperiodens längd,
vilka utgifter som skall godtas samt vilka krav som kan ställas på sökanden.
Under perioden har 5503 (5519 föregående period) beslut fattats vara 2/3 är bifall
och 1/3 avslag vilket ligger helt i linje med tidigare uppföljningar. Detta är färre
beslut efter att förvaltningen införde digital ansökan och beslut inom en
arbetsdag.
Processen
När sökanden ansöker om försörjningsstöd och får ett beslut som går denne
emot kan detta beslut överklagas till förvaltningsrätten. Överklagan skall ske inom
3 veckor från det att den sökande tagit del av beslutet .
Beslut som anses som vägledande för rättstillämpningen kan beviljas
prövningstillstånd i kammarrätten och prövas även där.
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Sammanfattning/analys
Det är arbetsmarknadsförvaltningens uppfattning att den höga procentsatsen
domar till nämndens fördel på ett tydligt sätt visar att förvaltningens
bedömningar är rättssäkra. Vidare är det uppenbart att införandet av den digitala
ansökan inte medfört några juridiska svårigheter. Utfallet visar också på att
förvaltningen fortsätter utmana system och strukturer i handläggningen och
medvetet testar var gränserna går även om antalet domar som går i nämndens
favör denna gång ligger lite högre. Riktvärdet för att pröva rättspraxis bör ligga på
90 %, därför kommer nämndens verksamhet under de kommande sex månader
att vara djärvare i sin bedömning av beslut.
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