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Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Olle Johnselius
Stadsdelsdirektör
Gunilla Davidsson
Verksamhetsområdeschef

Skrivelsen
Stadsdelsnämnden beslöt den 2011-09-29 att en skrivelse från Anki Erdmann (V) och
Leo Ahmed (V) skulle beredas av förvaltningen. Skrivelsen är av följande lydelse:
”Under sommaren har många barn inte fått något sommarlov från dagis och fritids
eftersom deras arbetslösa föräldrar varit tvungna att infinna sig på jobbtorg eller olika
kurser. Vi vill veta hur många barn i vårt område som drabbats av detta.”
Förvaltningens svar
På Jobbtorg Stockholm är målet att den som är arbetssökande och har försörjningsstöd
ska få stöd för att hitta ett arbete eller börja studera. Jobbtorg Stockholm samarbetar
med företag, organisationer, stiftelser, föreningar samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Villkoren för arbetssökande inom Jobbtorg är desamma som gäller för
arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. Enligt Stockholms stads regler för plats i stadens förskoleverksamhet har barn till föräldrar som är arbetssökande rätt till förskoleplats. Föräldrar som är anmälda till Jobbtorg ska stå till arbetsmarknadens förfogande
och är därför inte tillåtna att ha något slags åtagande som hindrar dem från att delta i
Jobbtorgs aktiviteter eller att ta ett anvisat arbete. De omfattas inte heller av semesterlagstiftningen och har inte rätt till ledighet med ersättning. Det kan innebära, om barntillsynen inte kan lösas på andra sätt, att barn som har förskoleplats vars föräldrar är
anmälda till Jobbtorg inte får någon sommarledighet. I Rinkeby-Kista rör det sig om
cirka 70 barn som varit på sina förskolor hela sommaren utan uppehåll. Siffran är inte
exakt eftersom det inte alltid framgår om föräldrarna är anmälda på Arbetsförmedlingen eller på Jobbtorg.
Förvaltningen har inga uppgifter hur många skolbarn som inte fått sommarlov på grund
av att deras föräldrar varit anmälda på Jobbtorg. Ansvaret för skolan och skolbarnsomsorgen flyttades över till utbildningsförvaltningen 2007.
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