VÄGLEDNING FÖR SF VID TILLSTYRKAN
AV NIU (2021-01-29)
Verksamheten vid Nationellt Godkända Idrottsutbildningar (NIU) regleras av
Gymnasieförordningen (2010:2039)1 där 5 kap beskriver ”Avvikelser inom de
nationella programmen”. §§ 27–30 anger vad som gäller för NIU medan §31
beskriver ämnet specialidrott för såväl RIG som NIU.

Gymnasieförordningen (2010:2039)
Förutsättningar
27§ En utbildning där ämnet specialidrott ingår får godkännas som en nationell
idrottsutbildning om den har en tydlig elitidrottskaraktär och ett etablerat
samarbete med ett specialidrottsförbund som är relevant för utbildningen.
Utbildningen ska tillstyrkas av specialidrottsförbundet.
Ansökan
28§ En kommun eller en enskild huvudman får ansöka om nationellt godkänd
idrottsutbildning hos Statens skolverk. Enskilda huvudmän ska, enligt 2 kap. 1
och 4 §§, ge in ansökan till Statens skolinspektion.
Beslut
29§ Statens skolverk beslutar om var nationellt godkända idrottsutbildningar får
anordnas och om hur många platser dessa utbildningar får omfatta. Av beslutet
ska det framgå vid vilken eller vilka skolenheter utbildningen ska anordnas.
Beslutet ska gälla för fyra antagningsomgångar. Statens skolverks beslut ska om
möjligt fattas senast den 1 september året innan utbildningen på programmet
planeras att starta. Förordning (2012:117).
Urval
30§ Den sökande som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen ska ges företräde vid urval till utbildningen. Vid urval till
programmen gäller bestämmelserna i 7 kap.
Specialidrott
31§ Ämnesplanen för specialidrott får bara tillämpas inom idrottsutbildningar
vid riksidrottsgymnasium eller nationellt godkända idrottsutbildningar.
Specialidrott får ingå med 200 gymnasiepoäng eller gymnasiesärskolepoäng i
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programfördjupningen och med 200 gymnasiepoäng eller
gymnasiesärskolepoäng i det individuella valet. Dessutom får ämnet läsas som
utökat program med högst 300 gymnasiepoäng eller gymnasiesärskolepoäng.
Förordning (2012:745).

Tillstyrkan av SF
Mot bakgrund av gymnasieförordningen åligger det SF att bedöma:
1. Idrottsutbildningens elitidrottskaraktär
2. Huruvida idrottsutbildningen har ett etablerat samarbete med
specialidrottsförbundet som är relevant för utbildningen Baserat på denna
bedömning ska SF, till Statens Skolverk, tillstyrka eller avstyrka ansökan från
kommun eller enskild huvudman om att få bedriva nationellt godkänd
idrottsutbildning. Vid bedömningen av idrottsutbildningens elitidrottskaraktär
ska SF bedöma den egna idrottens behov (i relation till idrottsrörelsens mål om
fler idrottsliga framgångar internationellt) gällande antal elevplatser och antal
NIU, inklusive deras geografiska spridning över landet.

Elevens förutsättningar
En elev som kommer från en kommun som inte erbjuder ett visst program, själv
eller genom samverkan med annan kommun tas, liksom elever från
anordnarkommunen och dess samverkansområde för utbildningen, emot i
första hand. Det ger också rätt till inackorderingstillägg för den som behöver det
på grund av avståndet till egna bostaden. Elev som kommer från en kommun
som erbjuder det program eleven avser att gå på NIU- orten tas emot i andra
hand, utan rätt till inackorderingstillägg. Det gäller oavsett om hemkommunen
erbjuder programmet i egen regi eller genom samverkan med annan kommun.
Stöd till inackordering regleras av Skollagen, 15 kap. §32 för gymnasieskola med
offentlig huvudman, för fristående gymnasieskola av CSN. Interkommunal
ersättning samt ersättning från kommun till fristående huvudmän regleras av
skollagen 16 kap. §§ 50–55.

Frivilliga särskilda samverkansavtal
Sedan läsåret 2011/12 är det möjligt för kommuner, liksom enskilda
skolhuvudmän, att bedriva nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU).
Kommuner kan träffa särskilda samverkansavtal avseende NIU. Sådana avtal
möjliggör för elever att bli förstahandsmottagna på NIU i annan kommun,
oavsett om själva programmet som eleven söker till erbjuds av hemkommunen
eller inte. Mer info finns på SKL:s webbplats
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1 Gymnasieförordningen i sin helhet finns att läsa här:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/gymnasieforordning-20102039_sfs-2010-2039
2 Riksidrottsförbundets riktlinjer för urval till nationellt godkända
idrottsutbildningar finns att läsa här:
http://www.svenskidrott.se/globalassets/svenskidrott/dokument/undersidor/idr
ottsgymnasium/rfsriktlinjer- antagning-rig.pdf
3 Enligt Gymnasieförordningen (2010:2039) 4 kap. §23 fattas beslut om utökat
program för en elev av rektor.
4 Skollag (2010:800). 15 kap. §30: Kommunen kan erbjuda utbildning som den
själv anordnar eller utbildning som anordnas av en annan kommun eller ett
landsting enligt samverkansavtal med kommunen eller landstinget. Kommun
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