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Finansiering av projekt Jobblabb - kompetensförsörjning i Östergötland
Bakgrund
Dagens utbildnings- och jobbval påverkas ofta av fördomar, normer och
förväntningar baserade på kön, social bakgrund och ursprung. Samhället i vid
mening skulle gynnas om unga människor valde utbildning, jobb och karriär
utifrån egen kunskap, arbetsmarknadens efterfrågan och personliga
förutsättningar.
Arbetets museum har under flera år arbetat med utställningar för att ge ungdomar
i grundskolan möjlighet att förstå vad arbete och arbetsliv är och vad det innebär. I
oktober 2013 öppnade utställningen Jobbcirkus – om gymnasieval och
framtidskval på Arbetets museum. Utställningen var ett verktyg för unga att
reflektera kring sina framtida jobbplaner. Cirka 60% av alla elever i årskurs 8 och 9
i Östergötland tog del av utställningen. 2017 genomfördes en omarbetad version
av Jobbcirkus som nådde ca 70% av samma målgrupp.
De studie- och yrkesvägledare som deltog i projektet var generellt nöjda men
efterfrågade ett verktyg som var anpassat för mellanstadieelever. Det stämmer
också väl med forskning på området som visar att det är mer effektivt att jobba
med elever i mellanstadiet än högstadiet i frågan. Upp till mellanstadieålder är
barn öppna för många olika yrkesval. Därefter styr normerna.
Projektbeskrivning
Arbetets museum planerar att öppna Jobblabb i maj 2019. Jobblabb är ett
experimentellt lärlabb där elever i åk 5 undersöker sig själva och sina
förutsättningar och coachas till yrkesval utifrån personliga förutsättningar. Det är
ett verktyg som i första hand gynnar eleverna men även arbetslivet och det
omgivande samhället. Jobblabb ska också coacha nyanlända genom värdefull
information om svensk arbetsmarknad och vägar till jobb.
Jobblabb ska genom lekfull och positiv interaktivitet utmana elevernas kreativitet
och förmedla starka positiva förebilder till barn och unga som inspirerar dem att
utmana stereotyper i sina framtidsval.
Syftet med Jobblabb är att:
•
ge fler unga förutsättningar för att göra medvetna framtidsval
•
bidra till förbättrad kompetensförsörjning för företagen i regionen
•
stärka ungas entreprenöriella kompetenser
Projektkostnader
Den totala kostnaden för att skapa och bygga upp utställningen Jobblabb
uppskattas till ca 8 miljoner kr.
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§ 91 fortsättning
Arbetets museum söker finansiering för satsningen från Region Östergötland,
kommuner och företag i länet, Länsstyrelsen samt arbetsmarknadens parter på
regional nivå. Från Region Östergötland söker projektet 1,5 miljoner kronor och
från kommunerna söks 2,50 kr per invånare som en initial kostnad för att bygga
Jobblabb. Skolklasser i kommunala skolor i de kommuner som ingår i den initiala
satsningen besöker Jobblabb utan kostnad 2019.
Tabellen nedan redovisar projektkostnaden per kommun baserat på befolkningen
per den 30 juni 2017 (SCB):

Boxholm
Finspång
Kinda
Linköping
Mjölby
Motala
Norrköping
Söderköping
Vadstena
Valdemarsvik
Ydre
Åtvidaberg
Ödeshög
Sammanlagt
kostnad per inv
Region Östergötland

Antal
invånare
5 431
21 505
9 841
156 338
26 904
43 454
140 338
14 532
7 404
7 901
3 702
11 605
5 352
457 307
2,50 kr

Projektkostnad
13 578 kr
53 763 kr
24 603 kr
390 845 kr
67 260 kr
108 635 kr
350 845 kr
36 330 kr
18 510 kr
19 753 kr
9 255 kr
29 013 kr
13 380 kr
1 143 268 kr
1 500 000 kr

Löpande drift
För driften av Jobblabb planerar Arbetets museum att med tre års mellanrum söka
pengar från kommuner och företag i Östergötland. Den första perioden blir 202022. Då skapas ett projekt där Östergötlands kommuner erbjuds att täcka museets
visningskostnader för eleverna till en kostnad om 60 kr per elev i årskurs 5.
Kommunernas elever kan då fortsätta besöka Jobblabb. I detta ingår också
kostnadsfria visningar för samtliga kommunens lärare i kombination med SYV för
att ge en bild av nya läroplanen kring SYV.
Efter treårsperioden utvärderas satsningen av en oberoende part. Detta underlättas
av att egenskapslaboratoriet i sig ställer frågor som undersöker elevernas
inställning till val av utbildning och yrke inför och efter besöket. Efter
utvärderingen 2022 tar kommunerna ställning till om de vill fortsätta betala delar
av driften för Jobblabb under ytterligare en treårsperiod.
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Tabellen nedan redovisar driftskostnaden per kommun och år baserat på antalet
elever i årskurs 5 läsåret 2016/17:
Antal elever åk 5

Kostnad per år

Boxholm

64

3 840,00 kr

Finspång

229

13 740,00 kr

Kinda

109

6 540,00 kr

1 821

109 260,00 kr

Mjölby

312

18 720,00 kr

Motala

510

30 600,00 kr

1 782

106 920,00 kr

192

11 520,00 kr

Vadstena

61

3 660,00 kr

Valdemarsvik

70

4 200,00 kr

Ydre

37

2 220,00 kr

Åtvidaberg

93

5 580,00 kr

Ödeshög

56

3 360,00 kr

Sammanlagt

5 336

320 160,00 kr

kostnad per elev

60 kr

Linköping

Norrköping
Söderköping

Beslutsunderlag
Missiv 2018-05-08
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

___
Beslutet skickas till:
Region Östergötland
Ekonomiavdelningen
Utbildningsnämnden
Omsorgs- och socialnämnden
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Finansiering av projektet Jobblabb – kompetensförsörjning i
Östergötland
Bakgrund
Dagens utbildnings- och jobbval påverkas ofta av fördomar, normer och
förväntningar baserade på kön, social bakgrund och ursprung. Samhället i
vid mening skulle gynnas om unga människor valde utbildning, jobb och
karriär utifrån egen kunskap, arbetsmarknadens efterfrågan och personliga
förutsättningar.
Arbetets museum har under flera år arbetat med utställningar för att ge
ungdomar i grundskolan möjlighet att förstå vad arbete och arbetsliv är och
vad det innebär. I oktober 2013 öppnade utställningen Jobbcirkus – om
gymnasieval och framtidskval på Arbetets museum. Utställningen var ett
verktyg för unga att reflektera kring sina framtida jobbplaner. Cirka 60% av
alla elever i årskurs 8 och 9 i Östergötland tog del av utställningen. 2017
genomfördes en omarbetad version av Jobbcirkus som nådde ca 70% av
samma målgrupp.
De studie- och yrkesvägledare som deltog i projektet var generellt nöjda men
efterfrågade ett verktyg som var anpassat för mellanstadieelever. Det
stämmer också väl med forskning på området som visar att det är mer
effektivt att jobba med elever i mellanstadiet än högstadiet i frågan. Upp till
mellanstadieålder är barn öppna för många olika yrkesval. Därefter styr
normerna.
Projektbeskrivning
Arbetets museum planerar att öppna Jobblabb i maj 2019. Jobblabb är ett
experimentellt lärlabb där elever i åk 5 undersöker sig själva och sina
förutsättningar och coachas till yrkesval utifrån personliga förutsättningar.
Det är ett verktyg som i första hand gynnar eleverna men även arbetslivet
och det omgivande samhället. Jobblabb ska också coacha nyanlända genom
värdefull information om svensk arbetsmarknad och vägar till jobb.
Jobblabb ska genom lekfull och positiv interaktivitet utmana elevernas
kreativitet och förmedla starka positiva förebilder till barn och unga som
inspirerar dem att utmana stereotyper i sina framtidsval.
Syftet med Jobblabb är att:
 ge fler unga förutsättningar för att göra medvetna framtidsval
 bidra till förbättrad kompetensförsörjning för företagen i regionen
 stärka ungas entreprenöriella kompetenser
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Projektkostnader
Den totala kostnaden för att skapa och bygga upp utställningen Jobblabb
uppskattas till ca 8 miljoner kr.
Arbetets museum söker finansiering för satsningen från Region Östergötland,
kommuner och företag i länet, Länsstyrelsen samt arbetsmarknadens parter
på regional nivå. Från Region Östergötland söker projektet 1,5 miljoner
kronor och från kommunerna söks 2,50 kr per invånare som en initial
kostnad för att bygga Jobblabb. Skolklasser i kommunala skolor i de
kommuner som ingår i den initiala satsningen besöker Jobblabb utan kostnad
2019.
Tabellen nedan redovisar projektkostnaden per kommun baserat på
befolkningen per den 30 juni 2017 (SCB):

Boxholm
Finspång
Kinda
Linköping
Mjölby
Motala
Norrköping
Söderköping
Vadstena
Valdemarsvik
Ydre
Åtvidaberg
Ödeshög
Sammanlagt
kostnad per inv
Region Östergötland

Antal invånare Projektkostnad
5 431
13 578 kr
21 505
53 763 kr
9 841
24 603 kr
156 338
390 845 kr
29 904
74 760 kr
43 454
108 635 kr
140 338
350 845 kr
14 532
36 330 kr
7 404
18 510 kr
7 901
19 753 kr
3 702
9 255 kr
11 605
29 013 kr
5 352
13 380 kr
457 307
1 143 268 kr
2,50 kr
1 500 000 kr

Löpande drift
För driften av Jobblabb planerar Arbetets museum att med tre års mellanrum
söka pengar från kommuner och företag i Östergötland. Den första perioden
blir 2020-22. Då skapas ett projekt där Östergötlands kommuner erbjuds att
täcka museets visningskostnader för eleverna till en kostnad om 60 kr per
elev i årskurs 5.
Kommunernas elever kan då fortsätta besöka Jobblabb. I detta ingår också
kostnadsfria visningar för samtliga kommunens lärare i kombination med
SYV för att ge en bild av nya läroplanen kring SYV.
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Efter treårsperioden utvärderas satsningen av en oberoende part. Detta
underlättas av att egenskapslaboratoriet i sig ställer frågor som undersöker
elevernas inställning till val av utbildning och yrke inför och efter besöket.
Efter utvärderingen 2022 tar kommunerna ställning till om de vill fortsätta
betala delar av driften för Jobblabb under ytterligare en treårsperiod.
Tabellen nedan redovisar driftskostnaden per kommun och år baserat på
antalet elever i årskurs 5 läsåret 2016/17:

Boxholm
Finspång
Kinda
Linköping
Mjölby
Motala
Norrköping
Söderköping
Vadstena
Valdemarsvik
Ydre
Åtvidaberg
Ödeshög
Sammanlagt
kostnad per elev

Antal elever åk 5 Kostnad per år
64
3 840,00 kr
229
13 740,00 kr
109
6 540,00 kr
1 821
109 260,00 kr
312
18 720,00 kr
510
30 600,00 kr
1 782
106 920,00 kr
192
11 520,00 kr
61
3 660,00 kr
70
4 200,00 kr
37
2 220,00 kr
93
5 580,00 kr
56
3 360,00 kr
5 336
320 160,00 kr
60 kr

Kommunstyrelsen föreslås BESLUTA
att

medfinansiera projektet Jobblabb enligt bifogad projektbeskrivning
och budget med XX kr

att

medfinansiera den löpande driften med YY kr per år under
perioden 2020-2023

att

en oberoende utvärdering ska genomföras av Jobblabb innan beslut
om fortsatt driftfinansiering kan fattas samt

att

kostnaden ska finansieras genom ZZ.
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Handläggare

Carina Åsman
Tfn 0142-853 73

Kommunstyrelsen

Finansiering av projektet Jobblabb kompetensförsörjning i Östergötland
Bakgrund

Dagens utbildnings- och jobbval påverkas ofta av fördomar, normer och
förväntningar baserade på kön, social bakgrund och ursprung. Samhället i
vid mening skulle gynnas om unga människor valde utbildning, jobb och
karriär utifrån egen kunskap, arbetsmarknadens efterfrågan och personliga
förutsättningar.
Arbetets museum har under flera år arbetat med utställningar för att ge
ungdomar i grundskolan möjlighet att förstå vad arbete och arbetsliv är och
vad det innebär. I oktober 2013 öppnade utställningen Jobbcirkus – om
gymnasieval och framtidskval på Arbetets museum. Utställningen var ett
verktyg för unga att reflektera kring sina framtida jobbplaner. Cirka 60% av
alla elever i årskurs 8 och 9 i Östergötland tog del av utställningen. 2017
genomfördes en omarbetad version av Jobbcirkus som nådde ca 70% av
samma målgrupp.
De studie- och yrkesvägledare som deltog i projektet var generellt nöjda
men efterfrågade ett verktyg som var anpassat för mellanstadieelever. Det
stämmer också väl med forskning på området som visar att det är mer
effektivt att jobba med elever i mellanstadiet än högstadiet i frågan. Upp till
mellanstadieålder är barn öppna för många olika yrkesval. Därefter styr
normerna.

Projektbeskrivning
Arbetets museum planerar att öppna Jobblabb i maj 2019. Jobblabb är ett
experimentellt lärlabb där elever i åk 5 undersöker sig själva och sina
förutsättningar och coachas till yrkesval utifrån personliga förutsättningar.
Det är ett verktyg som i första hand gynnar eleverna men även arbetslivet
och det omgivande samhället. Jobblabb ska också coacha nyanlända genom
värdefull information om svensk arbetsmarknad och vägar till jobb.
Jobblabb ska genom lekfull och positiv interaktivitet utmana elevernas
kreativitet och förmedla starka positiva förebilder till barn och unga som
inspirerar dem att utmana stereotyper i sina framtidsval.

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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Syftet med Jobblabb är att:
•
ge fler unga förutsättningar för att göra medvetna framtidsval
•
bidra till förbättrad kompetensförsörjning för företagen i regionen
•
stärka ungas entreprenöriella kompetenser
Projektkostnader
Den totala kostnaden för att skapa och bygga upp utställningen Jobblabb
uppskattas till ca 8 miljoner kr.
Arbetets museum söker finansiering för satsningen från Region
Östergötland, kommuner och företag i länet, Länsstyrelsen samt
arbetsmarknadens parter på regional nivå. Från Region Östergötland söker
projektet 1,5 miljoner kronor och från kommunerna söks 2,50 kr per
invånare som en initial kostnad för att bygga Jobblabb. Skolklasser i
kommunala skolor i de kommuner som ingår i den initiala satsningen
besöker Jobblabb utan kostnad 2019.
Tabellen nedan redovisar projektkostnaden per kommun baserat på
befolkningen per den 30 juni 2017 (SCB):

Antal
invånare
Boxholm
Finspång
Kinda
Linköping
Mjölby
Motala
Norrköping
Söderköping
Vadstena
Valdemarsvik
Ydre
Åtvidaberg
Ödeshög
Sammanlagt
kostnad per inv
Region Östergötland

5 431
21 505
9 841
156 338
26 904
43 454
140 338
14 532
7 404
7 901
3 702
11 605
5 352
457 307
2,50 kr

Projektkostnad
13 578 kr
53 763 kr
24 603 kr
390 845 kr
67 260 kr
108 635 kr
350 845 kr
36 330 kr
18 510 kr
19 753 kr
9 255 kr
29 013 kr
13 380 kr
1 143 268 kr
1 500 000 kr

Löpande drift
För driften av Jobblabb planerar Arbetets museum att med tre års
mellanrum söka pengar från kommuner och företag i Östergötland. Den
första perioden blir 2020-22. Då skapas ett projekt där Östergötlands
kommuner erbjuds att täcka museets visningskostnader för eleverna till en
kostnad om 60 kr per elev i årskurs 5.

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Telefon
Burensköldsvägen 11-13 0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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Kommunernas elever kan då fortsätta besöka Jobblabb. I detta ingår också
kostnadsfria visningar för samtliga kommunens lärare i kombination med
SYV för att ge en bild av nya läroplanen kring SYV.
Efter treårsperioden utvärderas satsningen av en oberoende part. Detta
underlättas av att egenskapslaboratoriet i sig ställer frågor som undersöker
elevernas inställning till val av utbildning och yrke inför och efter besöket.
Efter utvärderingen 2022 tar kommunerna ställning till om de vill fortsätta
betala delar av driften för Jobblabb under ytterligare en treårsperiod.
Tabellen nedan redovisar driftskostnaden per kommun och år baserat på
antalet elever i årskurs 5 läsåret 2016/17:

Boxholm
Finspång
Kinda
Linköping
Mjölby
Motala
Norrköping
Söderköping
Vadstena
Valdemarsvik
Ydre
Åtvidaberg
Ödeshög
Sammanlagt
kostnad per elev

Antal elever åk 5 Kostnad per år
64
3 840,00 kr
229
13 740,00 kr
109
6 540,00 kr
1 821
109 260,00 kr
312
18 720,00 kr
510
30 600,00 kr
1 782
106 920,00 kr
192
11 520,00 kr
61
3 660,00 kr
70
4 200,00 kr
37
2 220,00 kr
93
5 580,00 kr
56
3 360,00 kr
5 336
320 160,00 kr
60 kr

Beslutsunderlag

Missiv 2018-05-08
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen medfinansierar projektet Jobblabb enligt ovan
projektbeskrivning med 67 260 kronor för 2019.
Kommunstyrelsen medfinansierar den löpande driften med 18 720
kronor per år under perioden 2020-2022.

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Telefon
Burensköldsvägen 11-13 0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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Kommunstyrelsen ska få en oberoende utvärdering innan beslut fattas
om fortsatt driftfinansiering, den ska genomföras av Jobblabb.
Kommunstyrelsen beviljar kommunstyrelseförvaltningen
tilläggsanslag med 67 tkr 2019.
Finansiering sker via kommunstyrelsens ofördelade medel 2019 och
löpande drift 2020-2022 ingår i kommunstyrelseförvaltningens
ordinarie driftram.
___
Beslutet skickas till:
Region Östergötland
Ekonomiavdelningen
Utbildningsnämnden
Omsorgs- och socialnämnden
Akten
Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommundirektör

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Telefon
Burensköldsvägen 11-13 0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se

