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Utbildningsnämnden 

Särskilt samverkansavtal med Rättvik kommun för nationellt godkänd 

idrottsutbildning (NIU) 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås besluta 

att teckna samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) med Rättviks 
kommun enligt förslag. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun erbjuder via Celsiusskolan Sveriges största utbud av nationellt godkänd 
idrottsutbildning (NIU). 20 specialidrotter erbjuds med sammanlagt mer än 500 platser. För 
att garantera en hög kvalitet på utbildningarna genomför idrottsdelen i NIU-utbildningarna i 
samarbete med och via avtal med Upplands idrottsförbund. Utbildningsnämnden föreslås 
teckna avtal med Rättviks kommun angående nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). 

Ärendet 
Utbildningsnämnden föreslås teckna avtal med Rättviks kommun angående nationellt god-
känd idrottsutbildning (NIU). Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) har från och med 
läsåret 2011/12 införts som ett komplement till riksrekryterande idrottsutbildning (riksidrotts-
gymnasier). Skolverket fattar beslut om vilken huvudman som får genomföra NIU-
utbildningarna och om antalet platser som får erbjudas. NIU ska ha en tydlig elitidrottskarak-
tär och ingå samarbete med specialidrottsförbund, som också ska tillstyrka utbildningen. 

Uppsala kommun, via Celsiusskolan, erbjuder Sveriges största utbud av NIU-utbildningar. 20 
specialidrotter erbjuds med sammanlagt mer än 500 platser. NIU-utbildningarna är idag inte 
riksrekryterande, varför ungdomarna inte kan garanteras plats på NIU-utbildning om de inte 
är förstahandsmottagen till gymnasieutbildning i Uppsala kommun. Gymnasieutbildning i 
kombination med NIU erbjuds huvudsakligen på utbildningar vid Celsiusskolan. Även andra 
utbildningar i Uppsala kommun kan kombineras med NIU. 

Uppsala kommun är berättigat till ersättning för elever hemmahörande i annan kommun enligt 
självkostnadsprincipen. Ersättningsbeloppets storlek beräknas utifrån den interkommunala 
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ersättningen med tilläggen 12 500 kronor per år för lagidrott och 15 000 kronor per år för in-
dividuell idrott. 

För att garantera en hög kvalitet på utbildningarna genomförs idrottsdelen i NIU-
utbildningarna i samarbete med och via avtal med Upplands idrottsförbund. 
För att ge eleverna möjlighet att antas som förstahandsmottagna, har Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) i samarbete med riksidrottsförbundet, gett möjligheten att teckna särskilt 
samverkansavtal för NIU. Uppsala kommun har därför upprättat bifogat förslag till särskilt 
samverkansavtal. Avtalet är upprättat med utgångspunkt i av SKL framtaget underlag för sär-
skilt samverkansavtal. 

Uppsala kommun har beslutat att elever som tas emot i andra hand och är uttagna till NIU inte 
erbjuds NIU-kurserna om inte andra kommuner via samverkansavtal eller på annat skriftligt 
sätt åtar sig att ersätta Uppsala kommun för kostnaderna för program inklusive idrottskostna-
den. 

Utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att teckna avtal (bilaga) med Rättviks kommun för 
nationellt godkänd idrottsutbildning NIU. 

Utbildningsförvaltningen 

Birgitta Pettersson 
Direktör 
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