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Dnr AN 2021-115

Arbetsmarknadsnämnden

Revidering gällande vägledande normnivåer för skälig
elförbrukning och kostnad
Förslag till arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Information noteras.
2. Arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag på
reviderad vägledande riktlinje avseende elkostnad.
Ärende
Försörjningsstödet ska tillgodose hushållens regelbundna utgifter och består av
två delar - riksnormen och en del som är kostnadsposter vilka prövas
individuellt. Kostnadsposterna är bland annat boende, el, hemförsäkring. Enligt
Socialstyrelsens handbok framgår det att socialnämnden (eller den sociala
nämnden som enligt reglemente har ansvar för myndighetsutövning av
ekonomiskt bistånd) bör godta den enskildes faktiska kostnader som kan
variera beroende på var och hur man bor1. Kommunen får ta fram riktlinjer
som stöd till arbetet men får inte schablonisera dessa utgifter utan måste pröva
dem individuellt2.
Elförbrukningen har inte förändrats under de senaste åren varför det
vägledande stödet till arbetet för skälig elförbrukning kvarstår som skälig.
Däremot behövs en revidering av skälig kostnad i relation till skälig
elförbrukning göras med 0,2 kr/kWh samt med 11,11 kr/månad i det
vägledande stödet.
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Revidering gällande vägledande normnivåer för skälig elförbrukning och
kostnad 2021-11-01 (nov – 21)

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepointdokument/artikelkatalog/handbocker/2021-5-7389.pdf. Socialstyrelsen, Ekonomiskt bistånd –
handbok för socialtjänsten, kap 4 sid 35-37
2 Ekonomiskt bistånd – handbok för socialtjänsten, Socialstyrelsen, Ekonomiskt bistånd –
handbok för socialtjänsten, kap 10 sid 106-107
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Bakgrund
Ekonomiskt bistånd består av två delar, försörjningsstöd och bistånd till
livsföringen i övrigt. Försörjningsstödet ska tillgodose hushållens regelbundna
utgifter medan livsföring i övrigt täcker allt annat som en enskild individ kan
behöva för att uppnå skälig levnadsnivå.
Försörjningsstödet består av två delar - riksnormen och en del som är
kostnadsposter vilka prövas individuellt. Kostnadsposterna är bland annat
boende, el, hemförsäkring. Enligt socialstyrelsens handbok framgår det att
socialnämnden (eller den sociala nämnden som enligt reglemente har ansvar
för myndighetsutövning av ekonomiskt bistånd) bör godta den enskildes
faktiska kostnader som kan variera beroende på var och hur man bor. Vad som
är skäliga kostnader måste anpassas efter vad människor i allmänhet på orten
kan kosta på sig. Kommunen får ta fram riktlinjer som stöd till arbetet men får
inte schablonisera dessa utgifter utan måste pröva dem individuellt.
Den fria elmarknaden gör att det finns ett stort behov av stöd till handläggarna
för att kunna bedöma vad som är att anse som skälig förbrukning och därmed
skälig kostnad. En uppskrivning av vägledande skäliga kostnader behöver
göras med 0,21 kr/kWh samt med 11,11 kr/månad. Den nuvarande vägledande
rörliga kostnaden är avrundat 1,16 kr/kWh och den fasta kostnaden ligger på
136,22 kr/månad. Utifrån revideringen blir den rörliga kostnaden avrundat 1,37
kr/kWh och den fasta kostnaden 147,33 kr/månad.
Enligt Energimarknadsbyrån ligger en normalförbrukning för lägenheter med
centralvärme mellan 2000 och 5000 kWh/år beroende på lägenhetens storlek
och sammansättning. Elkostnaden är ännu mer varierad beroende på vilken
elleverantör som väljs. Elförbrukningen har inte förändrats under de senaste
åren varför normen för skälig elförbrukning kvarstår som skälig. Däremot
behövs en uppskrivning av skälig kostnad i relation till skälig elförbrukning
göras.
Ekonomiska konsekvenser
En höjning av vägledande belopp gällande elpriser innebär en kostnadsökning
avseende utbetalning av ekonomiskt bistånd. Den nuvarande vägledande
rörliga kostnaden är avrundat 1,16 kr/kWh och den fasta kostnaden ligger på
136,22 kr/månad. Utifrån revideringen blir den rörliga kostnaden avrundat 1,37
kr/kWh och den fasta kostnaden 147,33 kr/månad. Det innebär för ett hushåll
med en person en vägledande kostnadsökning med 48,5 kr/månad och för ett
hushåll om sju personer blir den vägledande kostnadsökningen 106,5
kr/månad.
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Kommunala mål
Ärendet är resultat av kostnadsförändringar på elmarknaden utifrån
socialtjänstlagen 4 kap. 1 § SoL som reglerar riksnormen och definierar skälig
och individuell prövan. Ärendet relaterar till målområde Medborgare.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Ärendet är inte föremål för en jämställdhetsanalys, då det inte i förväg går att
säga hur olika kön påverkas. Oavsett kön så påverkar ärendet den enskilde
positivt i den mån att hen får en lite bättre förutsättning till rätt bistånd gällande
el.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet är inte föremål för en barnkonsekvensanalys. Ärendet är generellt
positivt för hushållet i den mån att hushållet får en lite bättre förutsättning till
rätt bistånd gällande el vilket även gynnar barnen i hushållet.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering sker i det dagliga arbetet vid bedömning av rätten
till bistånd.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL- information eller förhandling är inte påkallad.
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