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Idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskolan - svar
på remiss
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens
yttrande över Promemoria U2020/04134/GV Idrottsutbildningar i gymnasie- och
gymnasiesärskolan.
Sammanfattning
Regeringen har genomfört en översyn av riksidrottsgymnasier (RIG) och nationellt
godkända idrottsutbildningar (NIU). Huddinges kommunala gymnasieskolor erbjuder
idag flera nationellt godkända idrottsutbildningar. Regeringen föreslår att nuvarande
två idrottsutbildningar ersätts av en riksrekryterande utbildning för elitidrottande
ungdomar som vill kombinera en elitidrottssatsning med en gymnasial utbildning.
Utöver ordinarie urvalsregler föreslås kompletterande urvalsregler där ett kriterium är
att ungdomen ingår i eliten inom sin ålderskategori och kön. Antalet ungdomar som
kommer att höra till målgruppen för utbildningarna bedöms minska. De ungdomar
som inte når upp till elitnivå inom sin ålderskategori föreslås få möjligheter att
utvecklas inom sin idrott inom kurserna idrott och hälsa 1 – specialisering samt idrott
och hälsa 2 – specialisering. Innehållet i kurserna ska ses över för att enbart avse
utveckling inom en specifik sport. Till en riksrekryterande utbildning söker och antas
samtliga ungdomar i Sverige på lika villkor och elever som bor långt hemifrån har
rätt till inackorderingstillägg. Utbildningarna ska finansieras gemensamt av staten och
hemkommunen och regeringen bedömer att kommunernas kostnad generellt kommer
att minska om förslagen genomförs.
Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska vara avgiftsfri, men i praktiken har
eleven eller elevens vårdnadshavare fått bekosta utrustning som krävs på elitnivå.
Regeringen föreslår att lagstiftningen förändras så att kostnaden för utrustning och
liknande bekostas av eleven eller elevens vårdnadshavare. Om det finns ekonomiska
skäl ska huvudmannen istället stå för kostnaden.
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen delar problembilden som har föranlett
genomlysningen och välkomnar förslag till förändringar.
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Överläggning
I ärendet yttrar sig Christina Eklund (M), Annie Östlund (C) och verksamhetschef
Patrick Vestberg.
Beslutet delges
Akten
Kommunstyrelsen

