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Hantering av överskott i Skellefteå Kraft 
 
För 2022 kommer Skellefteå Kraft AB att generera ett rekordhögt resultat till följd av flera 
faktorer, där de höga elpriserna är en starkt bidragande faktor till att resultatet når så pass 
höga nivåer och även klart överträffar budget för året. 
 
En effekt av de höga elpriserna, där december 2022 var extremt dyrt i vårt elprisområde, är 
att kunderna påverkats med mycket högre kostnader än tidigare. Detta minskar 
konsumtionsutrymmet och gör tillvaron utmanande för många hushåll i vår kommun. 
 
Skellefteå Kraft är en viktig del i vår regions utveckling och ska fortsatt vara det. Nu när 
resultatet blir så exceptionellt bra anser vi att en del av det bör komma kunderna i Skellefteå 
kommun till del. Genom att återföra en del av den högre vinsten för året så kan vi stärka 
hushållen lokalt och ge dem bättre förutsättningar under året vi är inne i. En bättre ekonomi 
för våra hushåll kommer även komma regionen till del genom högre konsumtion än vad som 
annars varit möjligt. 
 
Vår bedömning är att ca 175 MSEK av överskottet ska kunna återföras till de lokala 
privatkunderna och att det är bästa sättet att skapa mervärde för bolagets insats och vinster 
under fjolåret. För att knyta detta till de kostnader som hushållen haft under året så kopplas 
stödet till den fasta elnätsavgiften. Skellefteå Kraft får i uppdrag att kreditera motsvarande en 
fast årsavgift för alla privatkunder, som har bolaget som elnäts- och el-leverantör, med en 
säkring på upp till 63A. Denna varierar från 1 940 kr för en lägenhet och från 4 920 kr upp till 
20 860 kr för ett hushåll beroende på nivån på säkringen. 
 
Med anledning av detta föreslår vi att kommunstyrelsen beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige: 
 
Att ge Skellefteå Kraft i uppdrag att genomföra en kompensation till de hushåll i Skellefteå 
kommun som har Skellefteå Kraft som elnäts- och el-leverantör. 
 
Att kompensationen sker motsvarande ett års fast avgift avseende elnätsabonnemang. 
 
Att Skellefteå Kraft får i uppdrag att utreda formerna för det praktiska genomförandet av 
stödet och återkomma till kommunstyrelsen i maj för beslut om utformningen av det. 
 
Att kompensationen till kunderna skall genomföras senast den 30 juni 2023. 
 
 
 
 
 
 



Bilaga – beräkningsgrunder: 
 
För att knyta det lokala el-stödet till de kostnader som hushållen haft under året så kopplas 
stödet till den fasta elnätsavgiften. Skellefteå Kraft får i uppdrag att kreditera motsvarande en 
fast årsavgift för alla privatkunder, som har bolaget som elnäts- och el-leverantör, med en 
säkring på upp till 63A. Det innebär: 
 
16 A (lägenhet) - 1 940 kr 
16 A (hus) - 4 920 kr 
20 A - 7 075 kr 
25 A - 8 855 kr 
35 A - 12 035 kr 
50 A - 17 225 kr 
63 A - 20 860 kr 
 


