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Utbildningsdepartementet

Huddinge kommuns yttrande över promemorian
Idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskolan
Huddinge kommun har fått promemorian Idrottsutbildningar i gymnasie- och
gymnasiesärskolan på remiss från Utbildningsdepartementet.
Huddinge kommun lämnar följande yttrande som svar på remissen:
Kommunen välkomnar att det gjorts en genomlysning av idrottsutbildningarna i
gymnasie- och gymnasiesärskolan och delar problembeskrivningen kring
idrottsutbildningarnas organisation, dimensionering samt bristande likvärdighet
som lyfts fram i promemorian.
Nuvarande ordning, där kommunerna har möjlighet att ingå samverkansavtal för
de nationellt godkända idrottsutbildningarna, och på så sätt utvidga utbildningen
från att vara en lokal eller regional utbildning inom alla idrotter eller inom
särskilda idrotter, har skapat en otydlighet mot ungdomar och deras
vårdnadshavare då det påverkar vem och i vilket ordning sökande kan bli antagna,
som i sin tur påverkar rätten till inackorderingsbidrag.
Dagens problematik med att några specialidrottsförbund, som fotboll och
ishockey, valt att endast erbjuda idrottsutbildning inom den nationellt godkända
utbildningen, inte som riksidrottsgymnasium vilket kan ge en bristande
likvärdighet avseende antagning och finansiering, mellan olika idrotter. Nationellt
godkända idrottsutbildningar är ett område där kommunen mottar många frågor
och synpunkter från vårdnadshavare. Vårdnadshavare önskar möjligheten för
deras barn att söka fritt i hela landet och få rätt till inackorderingstillägg.
Förslaget att erbjuda en typ av idrottsutbildning, som är riksrekryterande och med
ett tydligt regelverk, är bra då det skapar enhetlighet och tydlighet för alla
inblandade parter. Likaså välkomnas förslagen om tydlighet i mandat vad gäller
prövningen av de gymnasiala idrottsutbildningarna samt antalet utbildningsplatser
och var utbildningar ska få anordnas. Detta sammantaget bidrar till ökad
likvärdighet och förutseende vad gäller finansiering och fördelning av
utbildningsplatser. Detta i sin tur kan förväntas minska antalet frågor och missnöje
bland sökande/vårdnadshavare, som kommer kommunen mottar kring dagens
idrottsutbildningar.
Huddinge kommun anser att det är motiverat, för att skapa bättre förutsebarhet och
likvärdighet, att ersättningen mellan kommuner regleras på nationell nivå, enligt
förslaget om en riksprislista. Huddinge kommun erbjuder endast nationellt godkänd
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idrottsutbildning (inte riksidrottsgymnasium). Kommunernas kostnader för
nationellt godkänd idrottsutbildning har över tid ökat och kommunerna som
erbjuder sådan utbildning får inte del av statlig finansieringen via statsbidrag, som
i huvudsak går till individuella idrotter. Genom att göra idrottsutbildningarna
riksrekryterande, med ett enhetligt system för lag- och individuella idrotter, ges
goda förutsättningar att upprätthålla en mer likvärdig och jämn kvalitet för
idrottsutövare som tar del av ett gymnasialt idrottsprogram.
I promemorian finns en beräkning av antalet ungdomar som beräknas studera en
utbildning i framtiden, men det verkar inte finnas något volymmål. Där finns en
risk att antalet idrottsutbildningar och antalet elever som studerar en sådan i
framtiden kan tänkas öka explosivt, på ett liknande sätt som ökningen av nationellt
godkända idrottsutbildningar.
Förslagen som läggs fram i promemorian skulle innebära att gymnasieskolorna i
Huddinge som erbjuder nationellt godkänd idrottsutbildning antingen behöver
kunna erbjuda idrottsutbildning på en högre elitsatsande nivå än idag eller att
skolorna inte kan erbjuda idrottsutbildning. Det senare kan i sin tur leda till att
blandningen av elever och program minskar på skolorna samt att skolornas
attraktivitet minskar.
I stort är kommunen positiv till de förslag till förändringar som presenteras då de
förväntas skapa ökad likvärdighet och tydlighet, såväl mellan olika aktörer och
idrotter som för ungdomar och deras vårdnadshavare.
För Huddinge kommun
Daniel Dronjak
Ordförande, kommunstyrelsen
Beslut i detta ärende har fattats av kommunstyrelsen den 26 oktober 2020

