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Extra anslag till Nybyholmsspåret 

Förslag till beslut 

1. Begäran om extra anslag från barn- och utbildningsnämnden 

samt socialnämnden avslås med hänvisning till det 

ekonomiska läget samt att medel beviljats av Länsstyrelsen för 

delar av det begärda beloppet. 

2. Projektet kan framåt finansieras antingen inom befintlig ram 

alternativt söka ytterligare extern finansiering. 

Sammanfattning 

Nybyholmsspåret är ett samarbetsprojekt av förebyggande karaktär 

och har som mål att elever ska klara grundskolan med betygsnivå för 

att bli behörig på gymnasiet. I förlängningen har projektet ett 

långsiktigt perspektiv, att kommuninnevånaren blir självförsörjande 

och att inte hamna i utanförskap men också att Arboga kommun tar 

sikte på framtidens krav på ökat kompetensbehov och i övrigt 

kommunens behov av utveckling. Nybyholmsområdet har potential 

att utvecklas, är ett mångkulturellt boendeområde och har 

socioekonomiska utmaningar. Projektet kommer att inrikta sig på att 

i högre grad ta tillvara föräldraresurser, optimera samverkan och i 

ännu högre grad verka för en utveckling av en lärande organisation. 

Projektet sker i samverkan med barn och utbildning, 

socialförvaltningen och fritid och kultur. För att stärka samarbetet 

med föräldrar och stärka samverkan och samarbete mellan 

förekommande verksamheter, föreslås att barnoch 

utbildningsförvaltningen anställer 1,0 resurs med syfte att utveckla 

föräldradelaktigheten och i olika sammanhang verka för en lärande, 

stadieöverbryggande och samverkande aktiviteter. 

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden begär hos 

kommunstyrelsen extra anslag om totalt 1 400 tkr till projektet under 

två år fördelat på en anställning på 650 tkr/år samt löpande 

kostnader på 50 tkr/år i samband med aktiviteter.  Barn- och 
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utbildningsnämnden åtar sig att stå som anställande verksamhet för 

den extra resurs som projektet beskriver. 

Sedan ovanstående begäran inkommit har inom ramen för 37a § 
förordning ( 2010:1122) om statlig ersättning för att stärka 
och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter 
beviljat Arboga kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen 
700 000 kr för insatsen via Länsstyrelsen i Jönköping för tidsperioden 
2023-01-01 - 2024-12-31. 
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