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Yttrande över remiss av motion om ökad
rättstrygghet
Remiss från kommunstyrelsen dnr. KS 2021/601
Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att hänvisa till detta
tjänsteutlåtande som sitt yttrande över remissen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Motion om ökad
rättstrygghet av Salar Rashid och Karin Gustafsson, båda (S), till
arbetsmarknadsnämnden för yttrande. Motionärerna lyfter att det på
många orter i Stockholm saknas advokater eller jurister som vill,
eller kan, erbjuda rättshjälp till alla som skulle behöva den och att
och tillgången till juridisk hjälp är en klassfråga.
Motionärerna påtalar att alla medborgare måste kunna garanteras
rättsstatens principer i så hög utsträckning som möjligt för att
bevara ett demokratiskt samhälle. De föreslår därför att
kommunfullmäktige i Stockholm stad ska fatta beslut om att
erbjuda juridisk rådgivning vid medborgarkontoren.
Arbetsmarknadsförvaltningen delar uppfattningen att det finns ett
behov av lättillgänglig juridisk rådgivning och ser positivt på att
medborgarkontoren skulle kunna ge viss rådgivning eller kunna
hjälpa till att hänvisa personer till rätt instanser.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom utvecklings- och utredningsstaben vid
arbetsmarknadsförvaltningen.
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Ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Motion om ökad
rättstrygghet av Salar Rashid och Karin Gustafsson, båda (S), till
arbetsmarknadsnämnden för yttrande. Motionärerna lyfter i
motionen att det på många orter i Stockholm saknas advokater eller
jurister som vill, eller kan, erbjuda rättshjälp till alla som skulle
behöva den och att och tillgången till juridisk hjälp är en klassfråga.

Tjänsteutlåtande
Dnr AMF 2021/540
Sida 2 (3)

Motionärerna lyfter att alla medborgare måste kunna garanteras
rättsstatens principer i så hög utsträckning som möjligt för att
vidmakthålla ett demokratiskt samhälle. De föreslår att Stockholm
stad ska erbjuda juridisk rådgivning vid medborgarkontoren.
Till stadens jobbtorg kommer personer som är i behov av juridiskt
stöd. De kan vara utsatta för diskriminering eller andra brott men
även ha frågor kring arbetsrätt, bostads-, och hyresfrågor.
Frågeställningar om vad lagen säger kring omhändertaganden av
barn samt förståelse för olika lagstadgade insatser som SOL och
LVU förekommer. Ungdomar som är i Sverige med stöd av den nya
gymnasielagen har ofta frågor kopplade till överklagan av beslut,
ansökan om uppehållstillstånd och frågor om hur de vet att deras
arbetsgivare uppfyller Migrationsverkets krav. Fokus Ungas
verksamhet Ung i Centrum samarbetar med Stadsmissionens
jurister som kommer att ge stöd till dessa ungdomar i stadens
lokaler.
Andra exempel på juridiska frågor som kommer upp i kontakter
med aspiranter på jobbtorg är: överklagan av beslut om
försörjningsstöd samt överklagan av beslut från Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan. Även CSN-relaterade frågor samt
budgetrådgivning och skuldsanering är ofta förekommande frågor
som inte direkt gäller juridisk rådgivning men är närliggande.
Arbetsmarknadsförvaltningens synpunkter och förslag
Arbetsmarknadsförvaltningen delar uppfattningen att det finns ett
behov av mer lättillgänglig juridisk rådgivning. Förvaltningen möter
i sitt arbete många individer som har stora svårigheter att hitta vägar
för att kunna få juridiskt stöd eller rådgivning.
Arbetsmarknadsförvaltningen vill dock lyfta att juridisk rådgivning
oftast kräver specialistkompetens – och att det juridiska området är
brett. Om medborgarkontoren ska kunna tillgodose det behov som
motionärerna önskar så kan det behövas att medborgarkontoren
knyter till sig juridisk sakkunskap inom flera olika juridiska
specialistområden. Ett alternativ är att medborgarkontoren har
tydlig kompetens att kunna hänvisa personer till rätt instanser för att
få fördjupad rådgivning.
Arbetsmarknadsförvaltningen
Utvecklings- och utredningsstaben
Livdjursgatan 4
Box 10014
121 26 Stockholm-Globen
Växel 08-508 35 500
Fax
info.amf@stockholm.se
stockholm.se

Arbetsmarknadsförvaltningen har inget uppdrag att ge stöd till
aspiranterna inom Jobbtorg Stockholm i juridiska frågor och har
ingen kompetens inom detta område. Förvaltningens möjligheter
begränsas till att ge information om vart man kan vända sig i olika
frågor i de fall som förvaltningen har kunskap om detta.
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Aktörer från civilsamhället erbjuder kostnadsfritt juridiskt stöd i
frågor som rör bland annat våld i nära relation och
familjeåterförening.
Om staden ska gå vidare med ett förslag i enlighet med
motionärernas önskemål, torde det behöva föregås av en
noggrannare utredning om under vilka förutsättningar staden skulle
kunna tillhandahålla sådan rådgivning på ett rättssäkert sätt. En
sådan eventuell utredning ligger dock utanför
arbetsmarknadsnämndens kompetensområde.
Denna remiss har även skickats till ett antal stadsdelsnämnder som
är ansvariga för medborgarkontoren och därmed är än mer lämpade
att bedöma behovet av att tillhandahålla juridisk rådgivning och
lämpligheten av att just medborgarkontoren ges ett sådant uppdrag.
________________________

Karina Uddén
arbetsmarknadsdirektör

Karin Eriksson-Bech
utvecklingschef
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