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Inspel till NODs lägesbild om konsekvenser av 

energipriser 

Från Samforma i Norr- och Västerbotten 
 

Samforma har med anledning av den lägesbildsundersökning som NOD genomför, frågat våra 

medlemmar om hur de påverkas av ökade elkostnader; 

                 

Påverkar de höga energipriserna er organisation?  

Vilka konsekvenser ser ni för er verksamhet? För era medlemmar?   

Får detta konsekvenser på lång sikt?  

Hur hanterar ni de ökande elkostnaderna? Har ni behövt vidta några åtgärder?   

 

Skriftliga svar har inkommit. Vi har även samtalat med föreningar. 

 

Sammanfattning av svar 

 

Föreningar som driver samlingslokaler med direktverkande el och fjärrvärme uppger att man 

kommer att drabbas av kraftigt ökade driftskostnader eller ökade hyror om man hyr lokalen. 

De föreningar som har driftsbidrag från kommunerna får ej ökade anslag. 

Detta kan leda till att samlingslokaler kallställs och ett minskat antal samlingslokaler finns att 

tillgå. 

Även föreningsdrift av idrotts- och andra anläggningar påverkas med ökade kostnader, 

djurstall, ridhus, ishallar, konstgräsplan etc. utan att befintliga stöd ökar. 

 

Det kalla nordliga klimatet har inneburit att föreningar sedan lång tid försökt minska sina 

driftskostnader bl.a. har pelletspannor installerats. Pelletspriser har dock ökat samtidigt som 

det krävs daglig tillsyn för driften. 

 

För hyresgäster befaras hyreshöjningar i stor utsträckning och oro för att staten kommer att 

kompensera det ägda boendet i mycket högre grad.  

Om yrkanden (hyreshöjningar) på höga nivåer p.g.a. elpriser och andra omvärldsfaktorer blir 

verklighet kommer det påverka hyresgästernas köpkraft under lång tid framöver. Om 

fastighetsägarna dessutom fortsätter sina fördyrande renoveringar kommer det att påverka 

människors möjlighet att hyra sitt boende.   
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Hyresgästföreningen kommer via sina förhandlingsenheter göra allt vad de kan för att mildra 

effekten av krav om stora hyreshöjningar från fastighetsägarna. Men de räknar med att 

hyresgäster får kraftigt höjda hyror som följd av elpriser och andra omvärldsfaktorer.  

 

Ett arbetsintegrerande företag som svarat på frågorna påverkas inte direkt men framtida 

hyreshöjning kan tänkas drabba dem. De påtalar dock att de känner oro för sina medlemmar 

som privat påverkas i hög utsträckning då de ofta har begränsade ekonomiska resurser redan 

från början. 

  

Många föreningar påtalar vikten av att hushålla med energin av solidariska skäl och inte bara 

av ekonomiska skäl och att man vill se enkla stöd för att snabbt kunna minska sitt elberoende. 

 

Det behövs fler incitament, ökat stöd för att föreningar ska ha möjlighet att minska sitt 

elberoende. 

Som exempel finns det i dagsläget möjlighet för föreningar att söka investeringsstöd hos 

Boverket med 50% för energieffektivisering vilket kräver att kommunen medfinansierar 30%. 

Detta är svårt för vissa kommuner och föreningar kan ej söka bidraget även om annan 

medfinansiär finns (då kommunal medfinansiering är ett krav). 

 

 

Samforma 22-10-12 

Ylva Löwenborg, ordförande 

 

För frågor, kontakta 

Åse Classon 

Verksamhetsutvecklare 

ase.classon@samforma.se 

073-0979649 

 

 

 

 

   

 


