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Återcertifiering NIU gymnastik
Ärendebeskrivning
Sedan höstterminen 2017 har Alströmergymnasiet erbjudit NIU gymnastikutbildning.
Godkännandet att anta elever till NIU gymnastik gäller till och med läsåret 2020/2021.
Ansökan för nytt tillstyrkande från Gymnastikförbundet ska vara dem tillhanda senast 1
november 2019.
Förvaltningens yttrande
Enligt Skolverkets beslut att godkänna NIU gymnastik vid Alströmergymnasiet gäller
Skolverkets beslut för fyra antagningsomgångar från och med läsåret 2017/2018 och
omfattar totalt 24 antagningsplatser, åtta platser per årskurs. De sökande som kvalificerar sig
till NIU måste även antas till ett nationellt program vid Alströmergymnasiet.
Inför Utbildningsnämndens beslut att uppdra förvaltningen att ansöka om NIU gymnastik (UN
§ 51/2014) fanns prognoser som visade ett presumtivt elevunderlag om 13-22 elever per
läsår. Under läsåret 2018/2019 finns fyra elever i årskurs 1 och en elev i årskurs 2 som har
antagits till NIU gymnastik vid Alströmergymnasiet. Efter årets preliminärantagning har
ytterligare två elever sökt till läsåret 2019/2020. Om dessa påbörjar sin utbildning till hösten
kommer totalt 7 elever gå på NIU gymnastik fördelat på tre årskurser.
Förvaltningen har gjort följande sammanställning över kostnader och intäkter för NIU
gymnastik. Beräkningen bygger på att fem elever kommer från andra kommuner. För elever
folkbokförda i Alingsås kommun ges inget bidrag.
Kostnader/läsår:
Administration och andra avgifter
Hyra hall
Lön instruktör
Inköp material
Totalt

20.000
76.000
300.000
20.000
416.000

Intäkter:
NIU bidrag/läsår
5 elever från andra kommuner

88.500

Utfall:
Underskott 327.500:Enligt handlingsplan Effekt har nämnden uppdrag att minska sina kostnader genom en
genomlysning av program, lokaler, ekonomi och antagning.
Instruktör för NIU gymnastik berörs ej, då hen är behörig lärare och kan undervisa i ämnet
idrott och hälsa.

Även om nämnden beslutar att förvaltningen ej ska ansöka om ny certifiering för NIU
gymnastik kommer antagna elever få gå klart sin NIU utbildning.
Ekonomisk bedömning
Det låga elevantalet (7 av 24 platser) innebär att utbildningen inte bär sina egna kostnader.
Det finns inga prognoser eller indikationer som tyder på att elevantalet kommer öka
kommande läsår.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen ej ska ansöka om ny certifiering för
NIU gymnastik.
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