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MEDBORGARFÖRSLAG OM STARTPAKET FÖR FÖRSTFÖDER-
SKOR 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Bifalla medborgarförslag om startpaket till nyfödda och adopterade barn som 
vid födseln eller vid adoptionen är folkbokförda i Älvsbyns kommun.  
 
Paketet omfattar ett värde av 800 kr och den direkta kostnaden är 300 kronor 
per barn. Vid ett barnafödande av 70 barn per år ger det en direkt kostnad av 
21 000 kr per år som anvisas ur näringslivskontot.  
 
Startpaket ska gälla tills vidare. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Åsa Olofsson föreslår i sitt medborgarförslag ett startpaket till förstföderskor 
som bör utformas så att det passar i Älvsbyn.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 28 april 2014, § 24, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast 24 november 2014. 
 
Näringslivschef Pär Jonsson har yttrat sig i ärendet. 
 
Älvsbyns kommun har sedan några år ett positivt flyttningsnetto men ett 
negativt födelseöverskott. De senaste åren har barnafödandet varit i en nivå 
av cirka 70 barn per år. Då befolkningsunderlaget ger kommunen skatte-
intäkter är det viktigt att ta fram åtgärder som stimulerar till ett positivt 
födelseöverskott.   
 
För Älvsbyns utveckling ser vi vikten av att stimulera barnafödande, inte bara 
för förstföderskor. Vi betonar även stimulans till adoption. Babypaketet bör 
ske i samordning med den befintliga utdelningen av barnbok från biblioteket.      
 
Vårt förslag till babypaket av värde 800 kr, som innefattar: 
- 300 kr presentkort till Älvsbyns köpmannaförening. 
- 300 kr värdecheck för första insättning av sparande i Sparbanken Nord. 
- 100 kr värdecheck till bokpaket från Biblioteket 
- 100 kr värdecheck till babybody med tryck från Älvsbyns kommun 
 



 

 

Utlämnandet av paketet bör ske via biblioteket i samordning med kommun-
styrelsens ordförande. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 16 juni 2014, § 46 
Kommunstyrelsens protokoll 26 januari 2015, § 10 
 
Beslutet skickas till 
Åsa Olofsson, Tallstigen 4, 942 91 Vistträsk 
 
Förslag till beslut 
Näringslivskontoret föreslår att kommunstyrelsen bifaller Åsa Olofssons med-
borgarförslag till nyfödda och adopterade barn som vid födseln eller vid 
adoptionen är folkbokförda i Älvsbyns kommun. Paketet omfattar ett värde 
av 800 kr och den direkta kostnaden för kommunstyrelsen är 300 kronor per 
barn. Vid ett barnafödande av 70 barn per år ger det en direkt kostnad av 21 
000 kr per år. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bifalla medborgarförslag om startpaket till nyfödda och adopterade barn som 
vid födseln eller vid adoptionen är folkbokförda i Älvsbyns kommun.  
 
Paketet omfattar ett värde av 800 kr och den direkta kostnaden är 300 kronor 
per barn. Vid ett barnafödande av 70 barn per år ger det en direkt kostnad av 
21 000 kr per år som anvisas ur näringslivskontot.  
 
Startpaket ska gälla tills vidare. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Inger Lundberg (fp) bifaller förslaget. 
 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kristina Sandstén (v) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
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