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Bildningsnämnden

Rapport – utredning av förutsättningar för ett
idrottsgymnasium
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Redovisningen av det strategiska utvecklingsuppdraget att utreda
förutsättningar för ett idrottsgymnasium godkänns.
2. Redovisningen av det strategiska utvecklingsuppdraget överlämnas till
kommunstyrelsen.
Ärende
Bildningsnämnden fick i internbudgeten för 2020 ett strategiskt
utvecklingsuppdrag att utreda förutsättningar för ett idrottsgymnasium.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har under året arbetat med en
utredning kopplat till detta uppdrag. Syftet med utredningen är att bidra till mer
information om idrottsutbildningar i allmänhet samt att problematisera och
analysera organisering av idrottsutbildning samt vilken framtida profilering ett
idrottsgymnasium i kommunal regi skulle kunna ha.
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Utifrån genomförd utredning kan det inledningsvis konstateras att det finns
förutsättningar för att utveckla ett idrottsgymnasium i kommunal regi. Ett
idrottsgymnasium skulle:


Bredda utbudet av utbildningar inom den kommunala gymnasieskolan
och göra detta utbud mer samstämmigt med befintliga utbudet av
profiler/inriktningar inom grundskolans 7-9.



Möta elevernas önskemål om att kunna kombinera utbildning med ökat
idrottsutövande.



Ett idrottsgymnasium skulle avslutningsvis ha förutsättningar att öka
ungdomars fysiska aktivitet vilket utifrån genomgången forskning har
förutsättningar att positivt inverka på skolprestationer.

Avslutningsvis sammanfattas utredningen i en diskussion och ett antal
rekommendationer för nämnden att beakta utifrån utredningens slutsatser.
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Bildningsnämnden föreslås godkänna redovisningen av det strategiska
utvecklingsuppdraget att utreda förutsättningar för ett idrottsgymnasium samt
överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – utredning avseende förutsättningar för idrottsgymnasium (apr -21).docx
Rapport – utredning av förutsättningar för idrottsgymnasium.pdf
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Bakgrund
Allians för Linköping skriver i samverkansprogrammet för mandatperioden
2018-2022 att ett av deras mål är att bygga ett idrottsgymnasium med både
högskoleförberedande- och yrkesprogram. I programmet ses idrotten som en
integrerande faktor vilket även påverkar skolsegregationen, samordningsvinster
finns även med de verksamheter som kultur- och fritidsnämnden ansvarar för.
Bildningsnämnden fick i internbudgeten för 2020 ett strategiskt
utvecklingsuppdrag att utreda förutsättningar för ett idrottsgymnasium.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har under året arbetat med en
utredning kopplat till detta uppdrag. Syftet med utredningen är att bidra till mer
information om idrottsutbildningar i allmänhet samt att problematisera och
analysera organisering av idrottsutbildning samt vilken framtida profilering ett
idrottsgymnasium i kommunal regi skulle kunna ha.
Arbetet har innefattat omvärldsbevakning hos andra kommuner och huvudmän
som framgångsrikt arbetar med olika typer av idrottsgymnasium. En
genomgång har även gjorts av aktuellt forskningsläge utifrån ungdomars
fysiska aktivitet samt dess inverkan på skolprestationer. Fokusgrupper har
genomförts med ett urval av aktiva idrottsföreningar i Linköping.
I syfte att undersöka intresse och inriktning för ett framtida idrottsgymnasium
har utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen även genomfört en
enkätundersökning i grundskolans årskurs 9. De elever som deltagit i enkäten
står i begrepp att göra sitt preliminära gymnasieval senare under läsåret
2020/21. Enkäten ger mer information kring vad Linköpings ungdomar önskar
utifrån ett framtida idrottsgymnasium.
Utredningen bör ses som ett underlag inför framtida beslut av nämnden.
Utifrån genomförd utredning kan det inledningsvis konstateras att det finns
förutsättningar för att utveckla ett idrottsgymnasium i kommunal regi. Ett
idrottsgymnasium skulle:


Bredda utbudet av utbildningar inom den kommunala gymnasieskolan
och göra detta utbud mer samstämmigt med befintliga utbudet av
profiler/inriktningar inom grundskolans 7-9.



Möta elevernas önskemål om att kunna kombinera utbildning med ökat
idrottsutövande.



Ett idrottsgymnasium skulle avslutningsvis ha förutsättningar att öka
ungdomars fysiska aktivitet vilket utifrån genomgången forskning har
förutsättningar att positivt inverka på skolprestationer.

Avslutningsvis sammanfattas utredningen i en diskussion och ett antal
rekommendationer för nämnden att beakta utifrån utredningens slutsatser.
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Ekonomiska konsekvenser
Utredningen har i sig inte bidragit till några ökade kostnader för utbildningsoch arbetsmarknadsförvaltningen. Skulle ett beslut fattas om att utveckla ett
idrottsgymnasium skulle detta sannolikt få ekonomiska konsekvenser på kort
och lång sikt.
Kommunala mål
I Allians för Linköpings övergripande mål för mandatperioden 2019-2022
anges följande mål under målområde medborgare:


Hög kunskap med skolor i framkant

I bildningsnämndens mål för 2020 anges följande:


Kunskap och kompetens
Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens



Trygghet & inflytande
Alla elever känner sig trygga i skolan och upplever att de har inflytande
över sin utbildning



Likvärdiga förutsättningar
Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder
likvärdiga förutsättningar för alla elever

Jämställdhet
I den forskning som återgetts i utredningen finns konsekvenser av en ökad
fysisk aktivitet belyst utifrån pojkar och flickor. Genomförd enkätundersökning
redovisar skillnader i svar och attityder avseende önskemål om
idrottsutbildningarnas utformning mellan flickor och pojkar.
Utredningens avslutande rekommendationer och slutsatser beaktar skillnader
mellan olika elevers förutsättningar och önskemål utifrån
idrottsutbildningarnas organisering.
Samråd
Samråd har under utredningens gång skett med en rad olika aktörer.
Samråd har skett med rektorer och enhetschefer för de kommunala
gymnasieskolorna.
Samråd har skett med Kultur- och fritidsförvaltningen.
Samråd har skett med avdelningen för förskola- och grundskola.
Samråd har skett med ett urval av aktiva idrottsföreningar inom Linköping.
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Samråd har skett med ett antal andra kommuner och huvudmän som bedriver
idrottsgymnasium.
Samråd har skett med Riksidrottsförbundet.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § MBL kommer genomföras under april 2021.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

Åsa Ridne

Beslutet skickas till:
Enhetschefer och rektorer kommunala
gymnasieskolor
Enhetschefer och rektorer kommunal
vuxenutbildning
Berörda idrottsföreningar
Kultur- och fritidsförvaltningen
Barn- och ungdomsnämnden
Kommunstyrelsen

