
 Datum: 2016-06-02 

Postadress: Box 732 941 28  Piteå Besöksadress: Strömnäsgatan 3A, Piteå Webbadress: www.pitea.se 

  

Beslut om statsbidrag för mindre barngrupper i 
förskolan för läsåret 2016/2017 

Beslut om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för läsåret 2016/2017. 
Skolverket har beslutat att delvis bevilja Piteå kommun statsbidrag med 3 417 000 

Fördelning av statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan: 

Förskole enhetens namn Sökt belopp Beviljas 
Munksunds förskola 1 005 000 1 005 000 
Blåsmarks förskola 480 000 480 000 
Lillpite förskola 501 000 501 000 
Ostronstigens förskola 534 000 534 000 
Cypressens förskola 411 000 411 000 
Bergsviken röda husets förskola 486 000 486 000 
Norrfjärdens förskola 450 000 Beloppet kommer senare 
Sjulsmarks förskola 351 000 Beloppet kommer senare 
Bergsviken Krumelurens förskola 294 000 Avslag på ansökan 
 

Information om statsbidraget 

 Bidragsåret sträcker sig från den 1 juli 2016 till den 30 juni 2017 

 Huvudmannen ska prioritera att minska grupper med barn födda 2013 eller senare. 

 Statsbidraget ska användas till den eller de förskolenheter som beviljats statsbidrag. 

 Huvudmän som beviljas bidrag får 30 000 kr per bidragsår för varje plats som barngruppen 
minskas med. Huvudmän kan också få statsbidrag med samma belopp för att undvika en 
planerad utökning av barngruppens storlek med en plats. 

Skolverket har beslutat att fördela ytterligare 22 miljoner kronor i statsbidrag för mindre barngrupper i 
förskolan. Ni har beviljats en del av dessa extra medel. 

Piteå kommun har beviljats extra medel i statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan 

Totalt har kommunen beviljats 4 218 000 

Urval  
Urvalet baseras på de uppgifter som lämnats i ansökningsblanketten.  
I första hand har förskolor med de största barngrupperna om statsbidrag inte beviljas valts ut.  
Gränsen för genomsnittlig barngruppsstorlek för att få statsbidrag hamnade i denna 
ansökningsomgång på 17,5 barn.  
 
I de fall där flera förskolor hamnade på samma genomsnittliga barngruppsstorlek har urvalet gjorts på 
förskolor med lägst personaltäthet.  
Gränsen för personaltäthet för dessa förskolor hamnade i detta urval på 5,4 barn per årsarbetsanställd.  
  


