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 Skolnämnden 

MISSIV 

Yttrande över ansökan om att bedriva Nationell idrottsutbildning 
(NIU) för fristående gymnasieskola 

INLEDNING 

Enligt Skollagen 2 kap. 5 § ska vid ansökan om att starta samt utöka fristående 

gymnasieskola såväl lägeskommun som grannkommuner ges tillfälle att yttra sig om 

huruvida en sådan etablering innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för 

skolväsendet i kommunen. 

Ärendet 

NIU innebär att skolan har tillstånd att ge specialiseringskurs inom viss idrott. På 

kommunala gymnasier innebär NIU en lokal satsning, till skillnad från 

riksrekryterande utbildningar som också finns i kommunal regi. Eftersom fristående 

skolor har riksrekrytering blir NIU hos sådan öppna för sökande från hela riket. 

Den till Skolinspektionen inkomna ansökan är denna.  

Västerås 

Ridgymnasium 

Handelsbolag –  

Dnr 32 2016:424 

Ansökan om NIU, ridsport 

 

 

Övriga bakgrundsfakta/tjänstemännens yttrande 

Konsekvenser för landsbygden 

Beslutet har inga särskilda konsekvenser för landsbygden. 

Ekonomiska konsekvenser 

En elev som går till Västerås Ridgymnasium i stället för att gå på Ösby har 

konsekvenser. NB-häst kostar på Ösby 170 268:- per år. Frekvensen för att detta 

sker på grund av NIU på Västerås Ridgymnasium är dock låg. 

ORDFÖRANDES FÖRSLAG TILL BESLUT 

Skolnämnden föreslås besluta 

att avge följande yttrande  

att uppdra åt Barn och Utbildning att insända remissvaret. 
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Yttrande 

Yttrande över remiss angående ansökan från Västerås 

Ridgymnasium om godkännande som huvudman för nationellt 

godkänd idrottsutbildning 
 

Sala kommun har Naturbruksprogrammet (NB) på egen gymnasieskola, 

(Västmanlands Naturbruksgymnasium). Sedan de fristående 

naturbruksutbildningarna i Västerås startat (Realgymnasiet samt Västerås 

Ridgymnasium) kommer nästan inga elever från Västerås. Läget försämras alltså 

inte av att Västerås Ridgymnasium får starta NIU. Om en Sala-elev skulle tillhöra 

länseliten i ridsport tillskapas en möjlighet på Västerås Ridgymnasium om de startar 

NIU. 

Svaren på de ställda frågorna är dessa: 

1.  

 

För frågorna 2/ och 3/ gäller att Sala kommun inte anordnar någon NIU. 


