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Motion av Karin Rågsjö (v) om skälig levnadsnivå för
elförbrukning
Remiss från Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.

Karin Norman
Stadsdelsdirektör

Susanna Wahlberg
Avdelningschef

Sammanfattning
Förvaltningen delar motionärens grundsyn om att elkostnaderna måste beräknas på
ett rimligt sätt, men det är svårt att klart definiera hur det ska ske. Förvaltningen
anser det viktigt i sammanhanget att nämna att villkoren för försörjningsstödstagare är att jämföra med låginkomsttagare och dessa har inte heller särskilt stora möjligheter att påverka sina energikostnader. Förvaltningen vill också framhålla att det
är viktigt att kostnaderna för energibesparande åtgärder läggs på rätt instans.
Varje ansökan om ekonomiskt bistånd som kommer till försörjningsstödsenheten
utreds noggrant. Det görs alltid en individuell bedömning. Barnperspektivet prövas alltid och i ärenden där det finns äldre och/eller sjuka görs alltid ytterligare en
genomgång innan beslut fattas.
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Sammanfattningsvis arbetar försörjningsstödsenheten i huvudsak på ett sådant sätt
som motionären beskriver. Mot bakgrund av detta samt det som anförs i svaret
finner förvaltningen inte det motiverat att i särskild ordning se över riktlinjerna.
Bakgrund
Karin Rågsjö (v) föreslår i en motion att socialtjänstnämnden ges i uppdrag att se
över riktlinjerna för ekonomiskt bistånd till elkostnaderna. Hon ställer frågan om
stockholmarna kan garanteras en skälig levnadsnivå när det gäller nivån på godtagbar elförbrukning. Hushåll med försörjningsstöd har inte råd att investera i
energibesparande åtgärder. Stadens riktlinjer bygger på Konsumentverkets beräknade skäliga levnadskostnader. Uppgifterna är enligt motionären minst fyra år
gamla. Vägledande nivå för skälig energiförbrukning i riktlinjerna ligger i nedersta
delen av de nivåer som anges som normalförbrukning hos den opartiska Energirådgivningen. Härutöver menar motionären att hushåll med försörjningsstöd inte
rår över alla faktorer som påverkar energiförbrukningen, t.ex. ett dåligt isolerat hus
eller gammalt kylskåp.
Motionären understryker att varje förslag till avslag på ekonomiskt bistånd till en
elräkning måste göras utifrån en noggrann individuell bedömning. Den sökande
ska också ha erbjudits vägledning för att minska sin elförbrukning och vid behov
erbjudits bistånd till energibesparande åtgärder som inte hyresvärden kan stå för.
Alla avslag på elräkningar ska enligt motionären följas upp, för att säkra att inte
elen stängs av.
Motionen återfinns i sin helhet i bilaga.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom individ- och familjeomsorgen, i samverkan med försörjningsstödsenheten vid Östermalms stadsdelsförvaltning.
Stadsdelsförvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen delar motionärens grundsyn om att elkostnaderna måste beräknas på
ett rimligt sätt, men det är svårt att klart definiera hur det ska ske. Stadens riktlinjer ses kontinuerligt över och de vägledande nivåerna revideras varje år utifrån
Konsumentverkets tabell. Den energiförbrukning som anges i riktlinjerna ligger i
nedre delen av de nivåer som anges som normalförbrukning, precis som motionären uppger. Då elpriserna varierar stort mellan elbolagen är det en beräknad medelförbrukning som ligger till grund för det ekonomiska biståndet. Härutöver görs
alltid en individuell bedömning.
Energisparåtgärder ingår inte i normen på något uttalat sätt. Inköp av lågenergilampor, vattenkokare o dyl är något som hushåll, oavsett försörjningsstöd, för stå
för. Större energibesparande åtgärder såsom isolering, byte av vitvaror och fungerande värmetillförsel måste däremot hänföras till hyresvärdar/fastighetsägare. För-
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valtningen anser det viktigt i sammanhanget att nämna att villkoren för försörjningsstödstagare är att jämföra med låginkomsttagare och dessa har inte heller
särskilt stora möjligheter att påverka sina energikostnader. Förvaltningen vill också framhålla att det är viktigt att kostnaderna för energibesparande åtgärder läggs
på rätt instans.
Varje ansökan om ekonomiskt bistånd som kommer till försörjningsstödsenheten
utreds noggrant. Ibland kan det självfallet bli fråga om avslag, men då finns det
välgrundade skäl. Det görs alltid en individuell bedömning. Försörjningsstödsenheten informerar ständigt om riktlinjerna för elkostnader och diskuterar hur den
enskilde kan sänka sina kostnader. Som hjälp finns Konsumentverkets folder som
ger tips för att sänka kostnaderna. Hembesök görs där elförbrukningen är hög.
När det gäller uppföljning efter ett avslag kan förbättringar säkert åstadkommas.
Utan tvivel prövas dock alltid barnperspektivet i ärenden där det finns barn och
kontakt tas med andra enheter, exempelvis familjeenheten, innan ett avslagsbeslut
tas. Även i ärenden där det finns äldre och/eller sjuka görs alltid ytterligare en
genomgång innan beslut fattas. Innan ett avslag har socialsekreteraren alltid kontakt med elbolaget för att få information om det blir avstängning och i så fall när.
Svårigheter uppstår emellertid i ärenden där den enskilde inte medverkar till att
utredningen kan slutföras och det kan resultera i att ansökan om elskuld inte beviljas.
Sammanfattningsvis arbetar försörjningsstödsenheten i huvudsak på ett sådant sätt
som motionären beskriver. Mot bakgrund av detta samt det som anförts ovan finner förvaltningen inte det motiverat att i särskild ordning se över riktlinjerna.
Bilaga
Motion av Karin Rågsjö (v) om skälig levnadsnivå för elförbrukning.

