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Avdelningen för lärande och
arbetsmarknad
Mats Söderberg

Kommunstyrelsen
Styrelsen för gymnasieskolan
Antagningsfunktion för gymnasieskolan
Regionförbund, Regionala kommunförbund
Kopia:
Utbildningsdepartementet
Statens skolverk
Statens skolinspektion

Möjlighet att träffa samverkansavtal kring nationell
godkänd idrottsutbildning (NIU)
Allmänt om NIU
Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) har fr.o.m. 2011/2012 införts som ett
komplement till riksrekryterande idrottsutbildning (riksidrottsgymnasier). Båda kännetecknas av att ämnet specialidrott ingår.
NIU ersätter de tidigare regionala idrottsgymnasierna och ska godkännas av ett specialidrottsförbund. Den konstruktion regeringen valt för att utforma NIU för skolor med
kommunalt huvudmannaskap är en kombination av auktorisation av skola i viss kommun i förening med frivilliga kommunala samverkansavtal. Även fristående skolor
kan bedriva NIU, men den frågan berörs inte här, eftersom dessa är riksrekryterande.
Skolverket fattar beslut om ett visst antal elevplatser. I beslutet anges också i vilka
nationella program vid skolan som NIU kan bedrivas.
Ansökan till gymnasieskolans program sker enligt normalt ansökningsförfarande
efter det att sökanden vid urvalet till NIU (”idrottsutbildningen”) har blivit uttagen
av specialidrottsförbundet.

Problembilden
Om en kommun tecknar ett sedvanligt samverkansavtal kommer alla elever från
hemkommunen – oavsett om de skall delta i NIU eller ej – att tas emot i första hand i
den anordnande kommunen. Detta kan leda till oförutsedda problem för såväl anordnande kommun som hemkommun.
Om samverkansavtal ej har tecknats är elevens mottagande i anordnande kommun
avhängigt av om utbildningen erbjuds i hemkommunen (eller dess samverkansomSveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
info@skl.se

Org nr: 556026-1900

www.skl.se

CIRKULÄR 11:22
2011-05-04

2 (3)

råde) eller ej. Om utbildningen erbjuds av hemkommun kommer eleven därmed att tas
emot i andra hand dvs. sedan alla mottagna i första hand beretts plats. En elev tas däremot alltid emot i första hand om utbildningen inte erbjuds i hemkommunen eller
dess samverkansområde.
Att elever som i urval till utbildningen tas emot på NIU rangordnade efter idrottsliga
förutsättningar i nästa led får olika förutsättningar att komma in på sökt program –
enligt ovanstående – blir för många elever och föräldrar svårförståeligt.

Samverkansavtal kring nationellt godkända idrottsutbildningar
SKL vill – efter samråd med Riksidrottsförbundet – därför peka på en annan möjlig
lösning, innebärande att endast de elever som är uttagna till NIU omfattas av ett
särskilt samverkansavtal. Detta bygger på att NIU författningsmässigt finns angiven
som en utbildning i gymnasieskolan och att samverkansavtal enligt Skollagen får träffas för utbildningar (således inte uteslutande nationella program och preparandutbildningar i gymnasieskolan).
Eftersom Skollagen innebär att kommunen kan erbjuda utbildning som även anordnas
av annan kommun och NIU i gymnasieförordningen är angiven som utbildning anses
kommunerna ha möjlighet att träffa samverkansavtal som begränsas till de elever som
uttagits till NIU-utbildning. Detta som ett komplement till de samverkansavtal som
redan finns för nationella program i allmänhet. De författningsmässiga grunderna för
detta framgår närmare av bilaga 1.
Samverkansavtalet för NIU bör innehålla uppgift om interkommunal ersättning och av
Riksidrottsförbundet rekommenderat merkostnadsbelopp för ämnet specialidrott.
I avtalet finns dock möjlighet att ersätta anordnarens självkostnad med ett av parterna
överenskommet belopp.
Underlag för särskilt samverkansavtal om NIU bifogas, bilaga 2.
Utbildningsdepartementet har beretts möjlighet att granska innehållet. Eftersom eleverna behöver få möjlighet att söka NIU redan inför kommande läsår, med ovan angivna förutsättningar är det angeläget att kommunen under den närmaste framtiden
träffar sådana samverkansavtal kring NIU-verksamheten.
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Närmare upplysningar om detta cirkulär lämnas av mats.soderberg@skl.se eller
agneta.persson@helsingborg.se. Riksidrottsförbundets kontaktperson är
kent.lindahl@rf.se
Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för lärande och arbetsmarknad

Per-Arne Andersson
Mats Söderberg
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