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Ansökan om statsbidrag för Lågstadiesatsningen 

läsåret 2015-2016. 

Statsbidraget kan sökas av huvudmän, för insatser i förskoleklass samt årskurserna 1–3 i grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Syftet med bidraget är att höja utbildningens kvalitet 

och ge lärarna mer tid för varje elev. 

Hur mycket pengar varje huvudman kan söka anges i de så kallade bidragsramarna. De beräknar 

Skolverket utifrån varje huvudmans elevantal och den totala summa som finns att fördela, totalt ca två 

miljarder kronor. 

Bidragsramarna är preliminära och bygger på det inrapporterade (15 oktober 2014 till SCB) 

antalet elever i förskoleklassen, grundskolan åk 1-3, grundsärskolan åk 1-3, specialskolan åk 

1-3, samt sameskolan åk 1-3.  

Bidragsram för Piteå kommun är 8 032 276 kronor 

 

   

Statsbidraget ska gå till kostnader för: 

 Personalförstärkning med lärare, förskollärare eller speciallärare 

 Personalförstärkning med annan personal så att lärarna i större utsträckning kan bedriva 

undervisning 

 Andra insatser för att minska klass- eller gruppstorleken 

 Andra insatser för att utöka den tid som lärarna kan ägna sig åt eleverna 

 

Rekryteringsplan villkor för bidraget 

Sökande ska skicka med en rekryteringsplan, som ska vara framtagen efter att berörda fackliga 

organisationer har hörts. I den ska följande frågor besvaras: 

 Hur ska rekryteringen av personal hanteras i förhållande till pensionsavgångar? 

 Hur ska rekryteringen av personal hanteras i förhållande till mottagandet av nyanlända barn? 

 Hur arbetar huvudmannen med att säkra tillgången till legitimerade och behöriga lärare? 

 Hur arbetar huvudmannen med ledarskap (främst när det gäller rektorer)? 

 Vad ser huvudmannen som de största svårigheterna i att rekrytera av personal?  

 Hur ska ni uppnå de ändamål som ni ansöker om statsbidrag för? 

 

 

Senast 15 september ska ansökan vara inskickad till Skolverket. Ansökan gäller insatser under 

höstterminen 2015 och vårterminen 2016. 

Ansökan om bidrag samt syfte 

Piteå kommun avser att söka bidrag för att utöka antalet lärare samt förskollärare inom förskoleklass- 

samt grundskolan årskurs 1-3 med sammanlagt 16 tjänster. 
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Syftet med den utökade grundbemanningen är att höja utbildningens kvalitet genom att  

 lärarna får mer tid för varje elev 

 lärarnas administrativa arbete minskas genom att arbetet fördelas på fler personer 

 fler vuxna ska finnas med eleverna för att säkerställa en trygg och trivsam skolmiljö där 

kränkningar inte förekommer 

 skapa möjlighet för nya lärare att få en bra start i sitt yrke med en rimlig arbetsbörda och 

bygga goda relationer med eleverna 

 minska tidiga pensionsavgångar genom att minska arbetsbelastningen. 

 

 


