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Stockholm den 1 november 2022  
  

Yttrande avseende Pensionsmyndighetens föreskrifter om 
uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, 
hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad 
för år 2023 

SPF Seniorerna stödjer delvis förslagen på ändringar av uppskattning av 
kostnaderna som avses. Det är positivt att Pensionsmyndigheten tagit 
hänsyn till de ökande priserna i samhället, men det behövs större hänsyn till 
stigande elpriser för att bättre synkronisera med de faktiska kostnaderna för 
bostäders uppvärmning.  
  
Sedan år 2021, särskilt från hösten, har elpriserna stigit. Redan då påpekade 
SPF Seniorerna till Pensionsmyndigheten att just de uppskattningar av 
bostadskostnader som föreslogs vid den tidpunkten, för år 2022, inte 
avspeglade de stigande elpriserna och då framförallt avseende kostnaderna 
för uppvärmning av bostad.  
  
Vi påpekade också att detta särskilt berörde elområde 3 och elområde 4, 
med andra ord de delar av Sverige där omkring 80 procent av befolkningen 
bor. I många hushåll som lever i egna hus, både i storstäder och på 
landsbygden, är el och inte minst uppvärmning betydande utgifter. Därtill har 
pensionärer ofta en lägre inkomst än löntagare, vilket medför att 
uppvärmning och el kan medföra en tung belastning på hushållets ekonomi 
särskilt under höst, vinter och tidig vår. 
  
Jämfört med år 2020 var elkostnaden med rörligt avtal år 2021 ungefär 
dubbelt så hög (elområde 3). För 2022 års första nio månader handlar det i 
samma elområde om elpriser som är dubbelt så höga som 2021 och drygt 
fyra gånger så höga som 2020. Det kan antas att de höga elpriserna 
kommer att bestå på kort sikt.  
  
I vilken mån elpriser avspeglar sig på människors faktiska kostnader varierar 
utefter bland annat förbrukning, typ av uppvärmning och elavtal. Oavsett 
handlar detta om kraftiga prisökningar på el, för en del personer kan det röra 
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sig om elräkningar som blivit, och förväntas fortsätta vara, flera tusen kronor 
dyrare jämfört med tidigare år.  
  
Även om det i Pensionsmyndighetens nya föreskrifter föreslås en höjning av 
schablonerna för exempelvis uppvärmning menar SPF Seniorerna att ovan 
beskrivna prisökningar inte fullt ut tas hänsyn till i nämnda schabloner. Till 
detta hör att det i samma schabloner inte gjordes någon höjning alls inför år 
2022.   
  
I sammanhanget bör också erinras om att en pensionär (med eller utan 
bostadstillägg) som får väldigt höga elräkningar inte kan räkna med något 
ekonomiskt stöd för att klara sådana tillfälligt ökade utgifter. Hos 
kommunerna hänvisas till Pensionsmyndigheten, och hos 
Pensionsmyndigheten hänvisas till bostadstillägg (i några fall till 
äldreförsörjningsstöd). Personer i Sverige som passerat 65 års ålder saknar 
därmed möjlighet till ett tillfälligt ekonomiskt stöd vid oväntade 
omständigheter, exempelvis vid kraftigt höjd elräkning eller större utgifter för 
glasögon. Ett sådant behöver såväl utredas som övervägas samt skulle 
kunna handhas av landets kommuner.  
  
I detta ärende har förbundsordförande Eva Eriksson beslutat. I den slutliga 
handläggningen har också Anna Eriksson, pensionssakkunnig, deltagit. 
  
 
 
 


