
   
  

      
       

  

   

   

    
  

 

 

  
 

  
 

  

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

   

 

  

 

 

 

 

Vårt dnr: 
SKR2023/00376 

YTTRANDE 

2023-02-23 Ert dnr: 
KN2023/02353 

Sektionen för ekonomisk analys 
Madeleine Holm 

Klimat- och näringslivsdepartementet 

Kansliyttrande Remiss - Förordning om elstöd 

till företag 

Sammanfattning (SKR:s sammanfattande 

ställningstaganden) 

Rubricerad remiss har presenterats av Klimat- och 

näringslivsdepartementet. Remisstiden utgår 2023-03-06. I promemorian 

redovisas bedömningar om hur en ordning för stöd till juridiska personer 

och enskilda näringsidkare för att mildra effekterna av höga elpriser kan 

utformas. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anser att det är bra att det 

kommer medel till juridiska personer, inklusive kommuner och regioner för 

att kompensera för höga elkostnader dock sker detta efter särskilt 

ansökningsförfarande. 

Stödet utgår bara till organisationer i elområde 3 och 4, vilket utesluter stöd 

för höga elkostnader till  kommuner och regioner i elområde 1 och 2. 

Dessutom föreslås ett maxtak på 20 000 000 kronor per organisation enligt 

EU:s statsstödsregler. 

SKR anser att förslaget till elstöd behöver justeras avseende kommuner och 

regioner. Det är inte rimligt att begränsa stödet på samma sätt som är 

nödvändigt för företag enligt EU:s statsstödsregler. Begränsningen av 

elstödet bör inte gå längre än vad EU-regleringen kräver. 

SKR anser att departementet behöver klargöra vilka företag som anses vara 

i intressegemenskap, koncerndefinitionen, vad gäller kommuner och 

regioner, dess bolag, kommunalförbund och stiftelser. 

Därutöver efterfrågas även klargörande vad gäller kommuner och regioner 

att den stödberättigade behöver vara godkänd för F-skatt alternativt 

uppfylla samma krav som för F-skatt om godkännande inte finns. 

Sveriges Kommuner och Regioner 
info@skr.se, www.skr.se 
Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315 

www.skr.se
mailto:info@skr.se


        
   

    
   

 

 

    

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vårt dnr: 2 (3) 
SKR2023/00376 

Ert dnr: 
KN2023/02353 

SKR betonar att vi ser risker med extra administration/merarbete för 

företag, inkl. kommuner och regioner som bör beaktas och minimeras i det 

fortsatta arbetet. 

Sveriges Kommuner och Regioners synpunkter 

Stödets huvudsakliga utformning 

Stöd lämnas med 79 öre per kilowattimme för en uttagspunkt i elområde 4 

och med 50 öre per kilowattimme för en uttagspunkt i elområde 3. Det 

finns maxbelopp för hur mycket stöd som kan lämnas per företag eller 

koncern på 20 000 000 kronor enligt EU:s statsstödsregler. 

SKR anser att förslaget till elstöd behöver justeras avseende kommuner och 

regioner. Det är inte rimligt att begränsa stödet på samma sätt som är 

nödvändigt för företag enligt EU:s statsstödsregler.  

Begränsningen av elstödet bör inte gå längre än vad EU-regleringen kräver. 

Verksamheten i kommuner och regioner är till största delen välfärdstjänster 

som enligt EU:s regelverk inte betraktas som ekonomisk verksamhet, och 

därmed inte träffas av EU:s statsstödsregler med tillhörande begränsningar. 

Det är därför inte rimligt att lägga samma begränsningar på kommuner och 

regioner som på företag i det föreslagna stödet. Det skulle i onödan 

missgynna större organisationer, trots att de relativt sett är lika drabbade av 

höga elpriser som de mindre.  (Enligt SKR:s bedömning kan de föreslagna 

takreglerna för kommuners och regioners del innebära uppåt en halvering 

av stödet, beroende på hur olika elverksamheter behöver summeras under 

taket.) 

Med hänsyn till EU:s statsstödsregler kan det däremot vara nödvändigt att 

inom kommunala koncerner summera den ekonomiska verksamheten, på 

samma sätt som privata företag, för att inte överskrida maxbeloppet. Vi 

föreslår därför att kommuner och regioner i sin ansökan om elstöd ska 

särredovisar icke-ekonomisk verksamhet och ekonomisk verksamhet, där 

den senare ska summeras på koncernnivå. 

SKR anser vidare att det behöver klargöras vilka företag som anses vara i 

intressegemenskap, koncerndefinitionen, vad gäller kommuner och 

regioner, dess bolag, kommunalförbund och stiftelser. 

Därutöver efterfrågas även klargörande vad gäller kommuner och regioner 

att den stödberättigade behöver vara godkänd för F-skatt alternativt 

uppfylla samma krav som för F-skatt om godkännande inte finns. 

Handläggande myndighet 

Skatteverket föreslås vara handläggande myndighet. 



        
   

    
   

    

  

   

 

  

   

 

 

   

 

 

Vårt dnr: 3 (3) 
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Beviljat elstöd ska tillgodoräknas stödmottagarna genom kreditering på 

skattekontot. Om det finns ett överskott på skattekontot efter att stöd har beviljats, 

ska det överskjutande beloppet automatiskt betalas ut om det inte finns något 

hinder mot utbetalning. Hinder kan vara underskott på skattekontot eller 

betalningsföreläggande från Kronofogden. Vid felaktigheter ska stödet återbetalas. 

SKR betonar att vi ser risker med extra administration/merarbete för företag, inkl. 

kommuner och regioner som bör beaktas och minimeras i det fortsatta arbetet. 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Palle Lundberg Verkställande direktör 

Sara Catoni tillförordnad avdelningschef 


