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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 

Utredningsenheten 

Anton Mälberg 

GYMNASIE- OCH 
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

2022-04-28 

Yttrande till Skolinspektionen - Ansökan från 
Tibble Fristående Gymnasium TFG AB om 
godkännande som huvudman för nationellt 
godkänd idrottsutbildning 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att översända yttrande daterat  

den 25 mars 2022 till Skolinspektionen som sitt svar på remiss om Tibble 

Fristående Gymnasium TFG ABs ansökan om godkännande som huvudman för 

nationellt godkänd idrottsutbildning (dnr 2022:1018). 

Sammanfattning 

Tibble Fristående Gymnasium TFG AB har hos Skolinspektionen ansökt om 

godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den 

fristående gymnasieskolan Tibble Gymnasium Campus Täby i Täby kommun från 

och med läsåret 2023/2024. Ansökan avser fotboll med ett beräknat antal elever 

om 20 per årskurs. 

Gymnasie- och näringslivsnämnden förhåller sig positiva till ett godkännande och 

har inga övriga synpunkter vad gäller ekonomiska, organisatoriska eller 

pedagogiska konsekvenser avseende etableringen av den sökta utbildningen.  

Ärendet 

Tibble Fristående Gymnasium TFG AB har hos Skolinspektionen ansökt om 

godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den 

fristående gymnasieskolan Tibble Gymnasium Campus Täby i Täby kommun från 
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och med läsåret 2023/2024. Ansökan avser fotboll med ett beräknat antal elever 

om 20 per årskurs. 

Kommunen ges möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § 

skollagen (2010:800).  

En nationellt godkänd idrottsutbildning riktar sig till elever som vill kombinera 

sin gymnasieutbildning med en elitidrottsutbildning. Enligt 5 kap. 27 § 

gymnasieförordningen (2010:2039) får utbildning där ämnet specialidrott ingår 

godkännas som en nationell idrottsutbildning om den har en tydlig 

elitidrottskaraktär och ett etablerat samarbete med ett specialidrottsförbund som 

är relevant för utbildningen.  

Ett beslut gäller för fyra antagningsomgångar, därefter behöver en ny ansökan 

göras. Tibble Fristående Gymnasium driver idag nationellt godkända 

idrottsutbildningar inom flera idrotter, däribland fotboll. 

Gymnasie- och näringslivsnämnden förhåller sig positiva till ett godkännande och 

har inga övriga synpunkter vad gäller ekonomiska, organisatoriska eller 

pedagogiska konsekvenser avseende etableringen av den sökta utbildningen.  

Ekonomiska överväganden 

Förändringen bedöms inte medföra ökade kostnader för Täby kommun. 

Bedömningen har baserats på huruvida förändringen påverkar kommunens 

lokalkostnader och kommunens gymnasieverksamhet i egen regi.  

Maria Assarsson 

Utbildningschef 

Henrik Mattisson 

Stabschef 
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Bilagor 

1. Yttrande till Skolinspektionen - Ansökan från Tibble Fristående 

Gymnasium TFG AB om godkännande som huvudman för nationellt 

godkänd idrottsutbildning (dnr 2022:1018), daterat den 25 mars 2022 

2. Remiss från Skolinspektionen (dnr 2022:1018) Ansökan från Tibble 

Fristående Gymnasium TFG AB 

Expedieras 

Skolinspektionen, tillstand@skolinspektionen.se 
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