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§ 30
Antagning till nationella idrottsutbildningar, NIU (UN 2020.073)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att:
Utbildningsnämnden beslutar att möjligheterna till att gå en nationellt godkänd 
idrottsutbildning regleras till att gälla inom samverkansområdet i gymnasieregionen, med 
undantaget om specialidrotten endast erbjuds utanför regionen. I dessa fall kan nationellt 
godkänd idrottsutbildning godkännas om ett samarbetsavtal mellan Vallentuna kommun och 
den kommunen upprättas.

Ärendebeskrivning
Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) är en idrottsutbildning på gymnasial nivå. NIU är 
till för elever som vill kombinera sin gymnasieutbildning med en elitidrottsutbildning och 
bygger på ett samarbete med en lokal elitförening. På NIU går eleverna ett vanligt 
gymnasieprogram men läser utöver det specialidrott. Barn- och ungdomsförvaltningen har 
tagit fram ett förslag om att reglera möjligheten till att gå NIU utanför gymnasieregionen.

Yrkanden
Ylva Mozis yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Ylva Mozis (L), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt det.
 

Beslutsunderlag
 Antagning till nationella idrottsutbildningar, NIU
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Tjänsteskrivelse

Antagning till nationella 
idrottsutbildningar, NIU  

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att möjligheterna till att gå en nationellt godkänd 
idrottsutbildning regleras till att gälla inom samverkansområdet i gymnasieregionen, 
med undantaget om specialidrotten endast erbjuds utanför regionen. I dessa fall kan 
nationellt godkänd idrottsutbildning godkännas om ett samarbetsavtal mellan 
Vallentuna kommun och den kommunen upprättas.

Ärendet i korthet
Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) är en idrottsutbildning på gymnasial nivå. 
NIU är till för elever som vill kombinera sin gymnasieutbildning med en 
elitidrottsutbildning och bygger på ett samarbete med en lokal elitförening. På NIU 
går eleverna ett vanligt gymnasieprogram men läser utöver det specialidrott. Barn- 
och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag om att reglera möjligheten till att 
gå NIU utanför gymnasieregionen.

Bakgrund
Skolverket har fått Regeringens uppdrag att utarbeta nya bestämmelser för 
idrottsutbildningar inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. I dagsläget finns 
det två olika idrottsutbildningar, den ena är riksidrottsgymnasier, RIG, den andra är 
nationellt godkända idrottsutbildningar, NIU. Båda dessa varianter riktar sig till 
elever som vill kombinera sina gymnasiestudier med en idrottsutbildning av 
elitidrottskaraktär. Det är endast inom dessa båda varianter som ämnet specialidrott 
kan erbjudas,  inom det ämnet finns en tydlig koppling till den idrott som elever 
bedriver. Som mest kan eleverna läsa 700 poäng specialidrott förutsatt att 
programmet är utökat och därmed omfattar 2800 gymnasiepoäng. Kraven på 
utbildningarna finns reglerat i gymnasieförordningen ( 5 kap. 23-28§ 
gymnasieförordningen).  

Elever från hela landet kan söka RIG, som är riksrekryterande. En huvudman som vill 
bedriva riksidrottsgymnasium ansöker från och med hösten 2019 på Skolverkets 
webbplats, tidigare skedde ansökan till Riksidrottsförbundet. 

De nationellt godkända idrottsutbildningarna, NIU, ska också ha en tydlig 
elitidrottsinriktning.  Huvudmän ansöker hos Skolverket och i ansökan ska det finnas 
med ett godkännande från något av specialidrottsförbunden.   
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Enligt Skolverket är det cirka 10.000 elever som går någon av dessa utbildningar. 
Antalet RIG utbildningar är totalt 54 och på dessa går 1200 elever. Det finns 64 NIU 
utbildningar i landet med cirka 9000 elever. (Skolverket, 2019)

Inom Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet, har det skett en översyn av dessa 
utbildningar, bakgrunden var att antalet utbildningar har ökat vilket har skapat 
otydlighet kring vad som gäller för elitsatsning. Systemet kan också vara orättvist 
eftersom en del utbildningar innebär stora krav på egen utrustning och därmed går 
emot reglerna om att gymnasiet ska vara kostnadsfritt. 

Utbildningsdepartementet har utifrån översynen presenterat ett förslag som är ute på 
remiss, U2020/04134/GV. Förslaget innebär att det endast ska finnas en variant av 
idrottsutbildningar, de riksrekryterande RIG- utbildningarna. Förslaget innebär 
således att NIU utbildningarna kommer att försvinna. Utbildningsminister Anna 
Ekström har signalerat att Skolverket ska få i uppdrag att undersöka andra alternativ 
för ungdomar som vill elitsatsa genom att göra en översyn av kurser inom ämnet 
idrott och hälsa. Detta skulle öka möjligheten för fler gymnasieskolor att erbjuda 
alternativ för elever som vill kombinera studier med sin idrott 
(Utbildningsdepartementet 2020).

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft 2022 vilket innebär att den nya 
utbildningen för Riksidrottsgymnasier startar 2024. 

För elever mantalsskrivna i Vallentuna kommun finns ett antal NIU- utbildningar 
inom Stockholms län som eleverna kan söka till. Eleverna ansöker först till sitt 
specialidrottsförbund för uttagning i idrotten och sedan genom vanlig 
gymnasieansökan till gymnasieantagningen. För att bli mottagen i första hand på en 
NIU utbildning utanför länet måste ett samverkansavtal upprättas mellan Vallentuna 
kommun och den kommun där utbildningen finns. Gymnasieelev som är folkbokförd i 
Vallentuna kommun och går en kommunal eller landstingskommunal 
gymnasieutbildning utanför Stockholms län kan beviljas ekonomiskt stöd. När det 
gäller inackorderingstillägg så följer Vallentuna kommun Centrala 
studiestödsnämndens (CSN) riktlinjer. 

Eftersom nytt regelverk är under utarbetande föreslår barn-och 
ungdomsförvaltningen att möjligheterna till att gå en NIU utbildning utanför 
Stockholms län regleras från och med läsåret 2021/2022. Undantag till detta är om 
specialidrotten endast erbjuds utanför regionen. I dessa fall  kan NIU utbildning 
godkännas om ett samarbetsavtal mellan Vallentuna kommun och den kommunen 
upprättas. 

Information om de nya reglerna sker till eleverna i samband med gymnasievalet.

Källor: 

Regeringen, pressmeddelande:  
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/06/villkoren-for-idrottsgymnasierna-
ses-over/   (Hämtad 2020-08-11)

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/06/villkoren-for-idrottsgymnasierna-ses-over/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/06/villkoren-for-idrottsgymnasierna-ses-over/
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Regeringen, Utbildningsdepartementet, remiss:  2020-07-17 U2020/04134/GV 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-
promemorior/2020/07/idrottsutbildningar-i-gymnasie--och-gymnasiesarskolan/ (Hämtad 
2020-08-11)

Skolverket, https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-
utbildning/anordna-utbildning-pa-gymnasieniva/anordna-utbildning-pa-gymnasial-
niva/anordna-idrottsutbildningar-i-gymnasieskolan-och-gymnasiesarskolan (Hämtad 2020-
08-11)

Susanna Falk Linda Hallén
Utbildningschef Avd.chef Verksamhetsutveckling

______________________
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