
 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD 
   

 
Postadress: Uppsala kommun, kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50 
E-post: barn-ungdom-arbetsmarknad@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 

Handläggare Datum Diarienummer 
Björn Bylund 2013-10-24 UAN-2013-0484 
 2013-11-06 

 
 
 

 
Ansökan om certifiering och omcertifiering av nationellt godkänd 
idrottsutbildning (NIU) 
 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad föreslår Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden besluta 
 
att under förutsättning av respektive specialförbunds tillstyrkan uppdra till kontoret att ansöka 
hos skolverket om certifiering respektive omcertifiering av nationellt godkänd 
idrottsutbildning (NIU) för följande 20 idrotter: 
Alpint  Bordtennis  Gymnastik  Modern femkamp 
Amerikansk fotboll  Fotboll  Handboll  Orientering 
Badminton  Friidrott  Innebandy  Ridsport 
Bandy  Fäktning  Ishockey  Simning 
Basket  Golf  Konståkning  Tennis 
 
Bakgrund 
En NIU-certifiering gäller i 6 år (fyra antagningsomgångar). Efter 4 år måste en 
omcertifiering göras. Alla huvudmän som önskar komma in med en ansökan för 
omcertifiering av en godkänd NIU måste senast 31 januari 2014 sända ansökan till Skolverket 
eller Skolinspektionen. Ansökningsformulär finns tillgängliga på myndigheternas webbplatser 
mellan 1 nov till 31 januari.  
 
Dessutom måste ansökan först passera respektive specialidrottsförbund för en ny tillstyrkan 
att fortsätta sin NIU-verksamhet. Ansökan ska vara specialidrottsförbundet tillhanda senast 1 
november 2013. Denna gång gäller omcertifieringen för NIU som startade ht 2011.  
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Ärendet 
Kontoret har tillsammans med samarbetspartnern Upplands Idrottsförbund förberett Uppsala 
kommuns ansökan om tillstyrkan från specialidrottsförbund för NIU i Uppsala. Syftet är att 
efter tillstyrkan ansöka hos Skolverket om en ny certifieringsperiod. Ansökan till 
specialförbunden utgår från de certifieringskrav som gäller för att kunna bedriva en godkänd 
NIU-verksamhet. Utformningen av ansökan är gjord för att uppfylla såväl de gemensamma 
kriterierna från specialförbunden som förtydliganden och tilläggskriterier som olika 
specialidrotter har ställt.  
 
Önskemål om antal platser har anpassats till de behov vi bedömer finns inom respektive 
idrott. Totalt uppgår antalet begärda platser till 570, i förhållande till dagens 566 platser. 
Förändringar i antal platser framgår nedan. 
 
I ansökningarna till de olika specialidrottsförbunden framförs bl.a. följande: 
”Uppsala kommun har sedan 2003 kontinuerligt arbetat med att utveckla ett samlat 
idrottsgymnasium i Uppsala. Inriktningen är tydlig och har varit så i många år. Besluten är väl 
förankrade politiskt och inriktningen är gemensam över blockgränserna. Uppsala kommun vill 
och har som ambition att fortsätta stödja och utveckla idrotten och NIU-verksamheten. 
 
Vi tror också på styrkan i att ha fler idrotter i samlad organisation. Inte bara praktiska 
samordningsvinster uppnås, utan vinsterna finns framför allt i dynamiken och 
utvecklingsmiljön som skapas genom den naturliga mötesplatsen där både idrottsaktiva och 
tränare från de olika idrotterna dagligen möts och pratar individutveckling och inlärning 
tillsammans med undervisande personal i de övriga gymnasieämnena.” 
 
Uppsala kommun söker detta år totalt NIU certifiering för 18 idrotter. Omcertifiering söks för 
17 idrotter och nycertifiering för en idrott, bordtennis. För judo och volleyboll, som tidigare är 
certifierade föreslås att ingen ansökan om omcertifiering görs, då det varit svårt att få sökande 
till båda idrotterna och att volleyboll inte har haft någon verksamhet alls. 
 
Handboll är nycertifierat med start läsåret 2014/15 och omcertifiering blir aktuell efter fyra år. 
För tennis söks omcertifiering om ett år. Förslag till beslut innefattar även omcertifiering av 
dessa idrotter vid senare tillfälle. 
  
Nedan redovisas samtliga NIU-idrotter i Uppsala, inklusive nyansökan och de idrotter som 
inte omcertifiering föreslås för. (Efter varje idrott framgår antal platser idag / elever i 
undervisning idag / sökt antal platser / differens) 
 
Omcertifiering 
Alpint  (30/14/30) +/-0 Fotboll  (62/62/90) + 28 
Amerikansk fotboll  (45/21/45) +/- 0 Friidrott  (36/36/36) +/- 0 
Badminton  (12/6/12) +/- 0 Fäktning  (12/5/12) +/- 0 
Bandy  (21/18/21) +/- 0 Golf  (18/16/18) +/- 0 
Basket  (30/31/36) + 6 Modern femkamp (12/3/12) +/- 0 
Gymnastik  (30/7/18) - 12 Orientering (36/28/30) - 6 
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Innebandy (60/45/63) + 3 Ridsport  (24/24/24) +/- 0 
Ishockey (42/40/42) +/- 0 Simning (12/9/12) +/- 0 
Konståkning (12/1/12) +/- 0  
 
 
Nycertifiering  
Bordtennis  (0/0/12) + 12 
 
Omcertifiering söks senare år 
Handboll (30/0/30) +/- 0  Tennis (18/4/18) +/- 0 
 
Ej ansökan om omcertifiering 
Judo (12/0/0) - 12 Volleyboll (12/0/0) - 12 
 
Totalt antal platser för NIU-idrotter: (566/370/570) + 4 
 
 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
 
 
Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 
 


