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Rapport till arbetsmarknadsnämnden avseende domar
avkunnade efter överklagande från sökanden under
perioden 2020-01-01 – 2020-12-31
Under perioden har totalt 352 domar inkommit varav 30 st har gått emot
Arbetsmarknadsnämnden och resterande 322 st har gått till nämndens fördel, 91%.
Utvecklingen avseende domar som går i nämndens favör har över tid pendlat stabilt
mellan 90-96 %. De vanligaste orsakerna till att en sökande meddelas avslag på sin
ansökan är att ansökan är ofullständig, att sökanden brutit sin planering eller inte
bedömts aktiv inför perioden som ansökan avser.
Överklagan som inkommit under perioden uppgår till 656 och antal yttrande som
lämnats till Förvaltningsrätten uppgår till 294. Det är fortsatt en hög andel av
besluten som omprövas efter överklagan.
Domar som Förvaltningsrätten visat målet åter innebär ny handläggning och nytt
beslut. Det handlar främst om bedömningar av hur lagstiftningen skall tolkas
avseende vilka utgifter som skall godtas inom ramen för en skälig levnadsnivå och
bedömningar om en sökande står till arbetsmarknadens förfogande och har varit
aktivt arbetssökande inför perioden vid en nyansökan.
Under år 2020 har 10 142 beslut fattats varav cirka 47% är avslag. Cirka 10% av
besluten överklagas vilket under de senaste åren legat på 12%.
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Processen
När sökanden ansöker om försörjningsstöd och får ett beslut som går denna emot
kan detta beslut överklagas till Förvaltningsrätten. Överklagan skall inkomma till
myndighetsprocessen 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.

Sammanfattning/analys
Det är förvaltningens uppfattning att bedömningar som görs fortsatt är rättssäkra.
Vidare är det fortsatt uppenbart att införandet av den digitala ansökan och det
automatiserade beslutsfattandet inte medfört några juridiska svårigheter. Utfallet
visar också att förvaltningen på uppdrag av nämnden fortsätter utmana system och
strukturer i handläggningen och medvetet testar var gränserna går. Sammantaget
under perioden har 91% av de domar som inkommit gått i nämndens favör.
Statistik för att kunna analysera varför en högre grad av beslut omprövas har förts
under våren och hösten. Av statistiken framgår att en del omprövningar görs då
sökande fyllt i sin ansökan med felaktiga förfallodatum vilket omprövas när
överklagan och underlag inkommer. En annan anledning till omprövan är att
arbetsmarknadsplaneringen löpt ut, men efter överklagan förlängs av
arbetsmarknadssekreterare.
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