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MEDBORGARFÖRSLAG - ÅTERINFÖR DET FJÄRDE 
GYMNASIEÅRET FÖR NIU-UTBILDNINGEN 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Avslå medborgarförslag om att återinföra ett fjärde år för NIU-elever. 
_____ 
 
Reservation 
Berit Hardselius (c), Göran Lundström (c) och Peter Lundberg (kd) reserverar 
sig mot beslutet. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

NIU-elever har lämnat in ett medborgarförslag med önskan att det fjärde året 
som togs ort inför läsårsstarten hösten 2020 ska återinföras. 
Medborgarförslaget är väl genomarbetat. Dock kvarstår behovet att minska 
ramarna inom gymnasieskolan. 

 
Elever som avser att läsa en gymnasieutbildning med inriktning mot 
specialidrott söker in på något av följande nationella program vid Älvsbyns 
gymnasieskola, Teknik, Natur, Samhälle eller Ekonomi. Inom ramen för 
gymnasieutbildningen ingår 200 poäng i programfördjupningen och 200 poäng 
i det individuella valet i Ämnet specialidrott. Ämnet får efter beslut av rektor 
dessutom läsas som utökat program med 300 poäng. Elever som går de här 
utbildningarna kan alltså läsa 700 poäng specialidrott. Gymnasieexamen skall 
bestå av minst 2500 p men kan om eleven läser utökat program bestå av 
2800p.  

 
För elever utanför samverkansområdet ersätts kommunen med de faktiska 
kostnaderna för de program eleven valt men inte för den totala kostnad som 
NIU verksamheten utgör.  

 
Till och med läsåret 2019 fanns möjlighet för elever med tillval specialidrott att 
förlägga utbildningstiden över fyra år. Under 2018–2019 inleddes ett 
kvalitetsarbete vid gymnasieskolan i syfte att minska kostnaderna, detta på 
uppdrag av dåvarande kommunchef som anlitade extern konsult i arbetet. Ett 
av förslagen att minska kostnaderna var bland annat att ta bort möjligheten till 
det 4:e året för NIU elever. Beslutet att inte erbjuda det 4:e året gäller elever 
antagna från och med ht 2020 och framåt.  

 



 

 

En utökning av studietiden för gymnasiala studier kopplat mot att eleven ska 
utvecklas vidare i sin idrottsutövning är inte ett skäl för att förlänga 
utbildningen med ett 4:e år.  
 
Den kostnad ett 4:e år genererar ersätts inte av hemkommunen när skälet för 
utökningen inte är kopplat till ett åtgärds-program. Kostnaden för det 4:e året 
faller då på Älvsbyns kommun.  

 
Utökning av studietiden inom gymnasieskolan                        
När det gäller en elev som vill utöka sin studietid med ett 4.e år så regleras 
detta tydligt i gymnasieförordningen 

 
”Huvudmannen får besluta att undervisningen på ett nationellt program för elev i 
gymnasieskolan får fördelas över längre tid än tre år, om eleven har läst ett reducerat program 
eller om det med hänsyn till elevens förutsättningar i övrigt finns särskilda skäl för det (Gy 
förordningen, §7).  

 
Med utgångspunkt i förordningen så framgår inte det att ämnet specialidrott 
utgör skäl för att fördela utbildningen på längre tid än tre år. Förlängd 
undervisning beslutas och fastställs alltid inom ett åtgärdsprogram. Att åter 
införa möjligheten att förlänga studietiden för elever med tillval specialidrott 
innebär att medel måste tillföras gymnasieramen. Elev som väljer inriktning 
specialidrott genererar en ökad kostnad utöver programkostnaden för det 
aktuella nationella programmet. I budget 2021 är kostnaden för NIU 
verksamheten 1,44 mkr. Beslut om utökning av budget är ett politiskt 
ställningstagande.  

 
Samhällsperspektivet  
För Älvsbyns gymnasieskola är naturligtvis alla tillkommande elever viktiga. De 
elever som väljer nationellt program med inriktning NIU är i de allra flesta fall 
elever från andra kommuner som under sin studietid väljer att bo och leva i vår 
kommun. Det i sig medför ett viktigt samhällsperspektiv där också fler drar 
fördelar av detta, exempelvis handeln.  

 
Innevarande läsår finns 33 elever inom NIU organisationen vilket är ca en 
sjättedel av elevantalet vid gymnasieskolan och utgör ett viktigt och levande 
inslag vid vår skola.  
 
Kommunstyrelsen 
Peter Lundberg (L) yrkar bifall till medborgarförslaget. 
 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till medborgarförslaget om gymnasiet ska 
vara kvar i Älvsbyns kommun vilken centern yrkar på.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget, Peter Lundberg (L) 
förslag och Göran Lundströms (c) förslag. Kommunstyrelsen bifaller 
beredningsförslaget.  
 
 
 



 

 

Reservation 
Berit Hardselius (c) reserverar sig mot beslutet.  
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet.  
Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet.  
_____ 
 
Beslut skickas till 
Lisa Larsson 
Skolchefen 
 
 
 
 

Vid protokollet 
Michelle Engman 
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