
   

 

Företagarna 
Besöksadress: Rådmansgatan 40 | Postadress: 106 67 Stockholm 

www.foretagarna.se | info@foretagarna.se | 08-406 17 00 

Infrastrukturdepartementet 
Malmtorgsgatan 3 
103 33 Stockholm 
 
 
Stockholm 
2022-12-07 

Vår referens 
Johan Grip 

I2022/02185

 
 

Remissvar I2022:02185 ”Remiss av utkast till förordning 
om högkostnadsskydd för elkunder som är konsumenter” 

 

Företagarna är Sveriges största medlemsorganisation för företagare och företräder i huvudsak små och 
medelstora företag inom privat sektor med cirka 60 000 medlemmar. Alla branscher finns 
representerade och medelantalet anställda per företag är 4–5 personer. 

I promemorian behandlas frågor som bl.a. rör personuppgifter för elkunder som är konsumenter, 
frågor om uppdragets omfattning samt finansiering av en ny it-lösning hos Försäkringskassan.  

Utbetalningar av det så kallade högkostnadsskyddet ska i ett första steg ske till hushåll och sedan i ett 
andra steg till företag. Att utbetalningar till företag förväntas dröja är allvarligt då många redan nu 
upplever en likviditetskris.  

Vi vill därför lyfta fram vikten av att alla nödvändiga förberedelser för utbetalningar till företag görs 
samtidigt som de görs för hushållen. Därutöver vill vi även påpeka att det vore fel att redan i detta 
skede utesluta elkunder i elområde 1 och 2 om det skulle beslutas att även kunder i dessa områden ska 
beviljas högkostnadsskydd (såväl hushåll som företag). 

Företagarna har med anledning av detta följande synpunkter. 

Företagarnas synpunkter 

• Begränsa inte förordningen till att uttagspunkterna som omfattas ska finnas i enbart elområde 
3 eller 4. Låt det i stället styras av vilka som omfattas av högkostnadsskyddet, eftersom det kan 
komma att utvidgas. 
 

• Se till att it-lösningen klarar av att hantera ett utökat uppdrag, med fler elkunder, om priserna 
fortsätter att vara höga i norra Sverige och regeringen beslutar om återbetalningar även till 
kunder i elområde 1 och 2. Eller om högkostnadsskyddet förlängs och utvidgas under 
kommande år. 
 
 

• Se till att den it-lösning som Försäkringskassan nu tar fram även klarar av att hantera 
utbetalningar till företag, eftersom de är i akut behov av likviditet och deras utbetalningar 
måste komma ut så snart som möjligt.  
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