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2018/19:355 Höga elpriser för pensionärer
Nu under vintern har elpriserna skjutit i höjden. Det handlar i flera fall om
elpriser som blivit 50 procent högre än förra vintern. För människor som bor i
egna hus, både i stad och på landsbygden, kan kraftigt höjda elräkningar bli en
ekonomisk chock. Inte minst kan det vara så för en del pensionärer. Utan
uppvärmning och el blir det svårt, för att inte säga omöjligt, att leva i Sverige
på vintern.
Högre elpriser har sin förklaring bland annat i nuvarande lägre nivåer i
vattenmagasinen, som påverkar vattenkraften. Samtidigt har företrädare för
regeringen uttalat att vi svenskar bör vänja oss vid de höga elpriserna. Det är
både oansvarigt och handlingsförlamat att resonera så. Ett sätt att på sikt
komma till rätta med detta är förstås att bygga ut kärnkraften i Sverige, men det
är en fråga som rör energipolitiken.
För att få till lägre elpriser krävs både långsiktighet och medvetenhet kring de
utmaningar vi står inför. Men det ändrar inte på det faktum att människor runt
om i landet nu sitter med väldigt höga elräkningar när huset precis som andra
vintrar behöver värmas upp, vilket en del inte har inkomster nog att klara av.
Jag tänker då främst på äldre som bor i egna hus och som har uppvärmningsoch elkostnader som sammantaget hamnat på mellan 5 000 och 6 000 kronor
per månad under vintern. Omkring 50 procent högre än för bara ett år sedan.
Det är i sammanhanget orimligt att det inom bostadstillägget till pensionärer
inte tas någon större hänsyn till att utgifterna för uppvärmning och el ökat så
kraftigt i vinter. Således kan en pensionär inte räkna med att få rätt till eller få
ett högre bostadstillägg som följd av nuvarande elprischock. Dessutom ligger
Pensionsmyndighetens handläggningstider för detta på omkring tre månader.
Samtidigt finns det äldre som omgående kan behöva ett tillfälligt ekonomiskt
stöd för att klara av att betala elräkningen. Det förefaller också som att
kommuner hänvisar äldre till just att söka bostadstillägg vid
betalningssvårigheter som rör bostaden.
Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Annika Strandhäll:

Vad avser statsrådet att göra för att det inom bostadstillägget ska tas större
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hänsyn till höga elpriser och för att se över om det kan införas ett tillfälligt
ekonomiskt stöd för pensionärer för tillfällen som med elpriserna denna vinter?

………………………………………
Sten Bergheden (M)

Överlämnas enligt uppdrag
Johan Welander
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