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Kommunfullmäktige

Svar på Interpellation (SD) - En bra start

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 juni 2015, väckte Richard 
Carlsson (SD) följande interpellation.

”Gävle kommun går in med miljoner i Brynäs IF för att ge unga "En bra start" i 
livet. Prislappen för kommunen landar strax under 18 miljoner under en fem 
års period. Syftet och målsättningen är vällovligt och bra vilket alla skriver 
under på. Ändå måste det ställas frågor kring projektet för att säkerhetsställa 
att skattebetalarnas pengar används ändamålsenligt.

Med anledning av detta vill jag ställa två frågor:

När avser kommunen att begära en ekonomisk redovisning av Brynäs IF kring 
projektet ” En bra start"?

Hur ser uppföljningen ut av projektet ”En bra start” för att bedöma om 
projektet gav långsiktiga effekter och positiva resultat?”

Jörgen Edsvik (S), Kommunstyrelsens ordförande fick i uppdrag att besvara 
interpellationen.

Som svar på interpellationen vill jag anföra följande

Gävle kommuns nuvarande samarbetsavtal med Brynäs IF består av tre delar 
och löper på 5 år. Fördelningen av medel på avtalets tre delar innebär att ”En 
bra Start” omfattar 2,5 mnkr per år i rena pengar och därutöver ska Gävle 
kommun bidra med resurser (i form av t ex samarbeten med personal och 
tillgång till lokaler/anläggningar) för 1 mnkr. Avtalet gäller från den 1 juli 
2014.

En bra Start är ett nytt verksamhetsområde inom Brynäs IF med fokus på 
social hållbarhet som kommer att byggas upp långsiktigt. Gävle kommun har 
som huvudparter i styrgruppen möjlighet att påverka verksamhetens 
inriktning på kort och lång sikt. För Gävle kommun är inriktningen att En bra 
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Start ger en möjlighet att komplettera det arbete med barn och ungdomar som 
görs redan idag med ytterligare samarbetspartners, aktiviteter, kompetenser, 
arbetsmodeller och nätverk – med Brynäs IF som stark motor. Visionen för En 
bra Start är: tillsammans gör vi det möjligt för alla barn att få en bra start i 
livet. Det övergripande målet är att öka barns rättigheter utifrån 
barnkonventionen och bidra till att den efterlevs.   

Första avtalsåret är ett ”uppstartsår” där arbetet inriktats på att åstadkomma 
såväl en långsiktigt hållbar struktur för verksamheten som att genomföra ett 
antal aktiviteter. Ett antal styrdokument och en verksamhetsplan för 2015 har 
antagits och följts upp tertial 1 och 2 (bilagor). En redovisning med 
verksamhetsuppföljning gjordes i kommunstyrelsen den 19 maj 2015 (bilaga). 
En bra Starts verksamhet bedrivs inom i huvudsak fyra områden: förebilder i 
skolor och fritidsklubbar, ledarskapsakademin, lek och aktiviteter samt första 
jobbet. Mängder av aktiviteter, samarbetsavtal och nätverk har skapats inom 
alla områden.

Utöver det som redovisades i kommunstyrelsen kan som exempel på större 
aktiviteter inom närtid nämnas Playday på höstlovet i oktober med många 
föreningar och självklart barn på plats i Gavlerinken, Barnkonventionens dag 
den 18 november där alla mellanstadieskolor kommer att delta och 
”världsrekord” i matematik med Mattecentrum.

En övergripande ekonomisk redovisning kopplat Gävle kommun har gjorts av 
Brynäs IF. Brynäs IF har brutet räkenskapsår april – maj varför redovisningen 
omfattar den perioden under 2014/2015.

Grundtanken med En bra Start är att det ska bli en verksamhetsgren för social 
hållbarhet som har ett långsiktigt perspektiv där såväl omedelbara som mer 
långsiktiga effekter för barn och ungdomar uppnås. 

Härmed anser jag att interpellationen är besvarad

Jörgen Edsvik (S)


