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Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att samverkansavtal för nationellt godkända idrottsutbildningar, NIU med kommuner utanför samverkansområdet Stockholms län samt
Håbo kommun, ska tecknas endast i de fall idrotten inte erbjuds inom samverkansavtalet med KSL.
Sammanfattning

På gymnasienivå finns det två varianter av idrottsutbildningar: Riksidrottsgymnasium (RIG) som är riksrekryterande medan Nationellt godkänd idrottsutbildning
(NIU) är tänkt för ett lokalt/regionalt antagningsområde. Till båda varianterna sker
antagningen i två steg. En elev som söker RIG eller NIU måste bli antagen både till
idrottsdelen och till det nationella gymnasieprogrammet för att kunna påbörja utbildningen. Samverkansavtalet inom KSL omfattar de nationella programmen inom
gymnasieskolan. Alla elever inom samverkansområdet tas emot i första hand till de
nationella programmen och det finns en mängd gymnasieskolor som anordnar NIU,
så det finns ett stort utbud för Botkyrka kommuns ungdomar inom samverkansavtalet.
Inför varje nytt läsår inkommer önskemål från vårdnadshavare och elever, men även
från utbildningsanordnare, om att teckna särskilda samverkansavtal kring NIU med
Botkyrka kommun utanför samverkansregionen. Ett flertal av önskemålen gäller
idrotter som redan finns i inom samverkansavtalet.
Ärendet

Antagningen till RIG är riksrekryterande. Detta innebär att elever kan söka från hela
landet på samma villkor och därmed bli förstahandsmottagna. Med förstahandsmottagning menas att elever som söker utbildningen får vara med och konkurrera om
platserna på samma villkor som elever från lägeskommunen och inackorderingstilllägg utgår vid ansökan.
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Antagningen till NIU är inte riksrekryterande utan är tänkt för ett lokalt/ regionalt
antagningsområde. Detta innebär att en elev som söker NIU utanför gymnasieregionen Stockholms län, kommer att bli mottagen i andra hand om det nationella programmet och inriktningen finns inom Stockholms läns gymnasiesamverkan. Med
andrahandsmottagning menas att elever från lägeskommunen har förtur till de platser
som kommunen erbjuder och övriga elever blir antagna i mån av plats.
Beträffande nationellt godkända idrottsutbildningar, NIU, krävs samverkansavtal för
att uttagna NIU-elever från annan kommun ska tas emot som sökande i första hand
på sökt studieväg och därmed få rätt till inackorderingsstöd. Om en elev blir förstahandsmottagen till NIU-utbildning i en annan kommun, uppstår kostnader för hemkommunen. Dels kostnader för själva utbildningen – den interkommunala ersättningen, kostnad för NIU tillägg, men även merkostnader i form av inackorderingsbidrag.
Stockholms Läns kommuner, Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga
naturbruksgymnasium) har tecknat ett samverkansavtal, vilket omfattar de nationella
programmen inom gymnasieskolan. Alla elever inom samverkansområdet tas emot i
första hand till de nationella programmen. Inom detta samverkansavtal finns det en
mängd gymnasieskolor som anordnar NIU, så det finns ett stort utbud för Botkyrka
kommuns ungdomar inom samverkansavtalet, se bilaga 1.
Förvaltningens bedömning är att Botkyrka kommuns ungdomar har ett stort utbud av
NIU inom samverkansområdet. Därför föreslår förvaltningen till nämnden att besluta
att samverkansavtal för nationellt godkända idrottsutbildningar, NIU med kommuner
utanför samverkansområdet Stockholms län samt Håbo kommun, ska tecknas endast
i de fall idrotten inte erbjuds inom samverkansavtalet med KSL.

Bilagor

Bilaga 1 - Förteckning över godkända nationella idrottsutbildning inom Stockholms
län.
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