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En bra start! - samarbetsavtal mellan Gävle kommun 
och Brynäs IF
Brynäs IF har som första ishockeyklubb i världen inlett ett samarbete med 
Unicef som syftar till att barn och unga ska få en bra start i livet. Den 
gemensamma utgångspunkten för samarbetet är barnkonventionen och alla barns 
rätt till lek, vila och fritid. Brynäs IF kommer att starta upp en ny 
verksamhetsgren – En bra start! – som plattform för det nya arbetet. 

Visionen med En bra start! är att Gävle ska vara världens bästa plats att växa 
upp på. För alla barn. Syftet är att ge alla barn i Gävle kommun en bra start i 
livet. Målsättningar är att så många barn och unga som det bara går: deltar i 
meningsfulla och roliga aktiviteter, klarar sin grundskoleutbildning, är schyssta 
kompisar, har goda och sunda förebilder, har vuxna med bra ledarskap i sin 
vardag och kommer ut i jobb i Gävle.

En bra start! är en verksamhet som Brynäs IF genomför tillsammans med 
Unicef, olika partners och i samverkan med föreningar och massa goda krafter.

För Gävle kommun är det viktigt att alla barn och unga får en bra och trygg start 
i livet och möjlighet att utvecklas. För att skapa trygga och goda uppväxtvillkor 
är miljön i hemmet, förskolan, skolan, fritiden samt barns kompetenser viktiga - 
vilket i sin tur påverkar deras hälsa under uppväxten och senare i livet. Trygga 
uppväxtvillkor för barn och unga omfattar därför det mesta av kommunens 
verksamhet.

Genom En bra start ! ges ett komplement till det omfattande arbete för barn- 
och unga som redan görs idag i Gävle kommun.  Gävle kommun har under en 
längre tid varit del av ett samarbete kommuner emellan kring barnkonventionens 
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genomförande i det vardagliga kommunala arbetet. Kommunfullmäktige har 
nyligen antagit ett barn- och ungdomsprogram och ett idrottspolitiskt program – 
Hållbar idrott – är på väg till beslut. Det kommunövergripande målet Skolan 
först är en uppmaning till samverkan mellan kommunens alla förvaltningar och 
bolag för att ge alla barn och ungdomar goda förutsättningar att klara sin 
skolgång. 

Förslaget till samarbetsavtal omfattar dels de delar som avser En bra start !, 
beskrivet under främst p1 – p2 i avtalet. Därutöver har det samarbetsavtal som 
Gävle kommun och Brynäs IF haft sedan 90- talet bakats in i det nya 
samarbetsavtalet. Denna typ av avtal har Gävle kommun endast med de två 
klubbar, nämligen Brynäs IF och GIF Fotboll. Det regleras under p 3.2  – 3.11. 
Slutligen innehåller avtalet också en punkt 3.1 genom vilken Gävle kommun ges 
namnrätten till A-hallen vilken föreslås få namnet Gavlerinken Arena. 

Samarbetsavtalet löper på 5 år och genom avtalet blir Gävle kommun en av fem 
huvudpartners. Som ersättning för avtalet ska Gävle kommun betala 4 mnkr per 
år och därutöver bidra med resurser motsvarande 1 mnkr. Fördelningen av medel 
har beräknats att 2,5 mnkr plus 1 mnkr i resurser avser En bra start!, 1mnkr 
avser namnrättigheten och 500 000 kr avser det tidigare samarbetsavtalet med 
Brynäs IF (dvs det som motsvarar det avtal Gävle kommun har med GIF).

För att finansiera avtalet föreslås kommunstyrelsens anslag för särskilda 
utvecklingsinsatser/gemensamma samverkansmedel användas. Detta tas som 
årliga beslut i kommunstyrelsen.  Den del som avser tidigare samarbetsavtal, dvs 
500 000 kr, finns redan upptaget i kommunstyrelsens internbudget.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta 

att godkänna föreslaget samarbetsavtal mellan Gävle kommun och Brynäs IF

Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta att finansiera avtalet under 2014 
med 1 750 000 kr från anslaget för särskilda utvecklingsinsatser

Helén Åleskog
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