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Skypemöte

Nämnden för Konsumentprisindex
Statistiska centralbyrån, Stockholm

Korta minnesanteckningar
Närvarande ledamöter
Elisabeth Hopkins, ordförande, Avdelningschef, SCB
Jörgen Dalén, Fil. Dr, Statistikkonsult
Hans Wijkander, Professor, Nationalekonomiska inst., Stockholms
universitet
David Edgerton, Professor, Nationalekonomiska inst., Lunds universitet
Randi Johannessen, Statistisk Sentralbyrå, Norge
Tommy Lowén, Pensionsmyndigheten
Erik Glans, Konjunkturinstitutet
Jesper Johansson, Sveriges Riksbank
Mårten Löf, Sveriges Riksbank
Helene Zetterberg, Finansdepartementet
Hannah Hall, Konsumentverket
Fredrik Isaksson, Sveriges Byggindustrier
Frånvarande ledamöter
Roger Gustafsson, Boverket
Anderas Svensson, HUI Research
Bo Larsson, Försäkringskassan
Han-Suck Song, Docent, KTH
Sune Karlsson, Professor, Handelshögskolan, Örebro universitet
Närvarande från sektionen för konsumentpriser och sektionen för
producentpriser, SCB
Per Andreasson
Kamala Krishnan
Björn Forssell
Hannah Morin Abrami
John Eliasson
Martina Sundström
Magnus Häll

Enhetschef näringsverksamhet,
utrikeshandel och priser
Sektionschef konsumentpriser
Sektionschef producentpriser
Gruppledare konsumentpriser
Gruppledare konsumentpriser,
Föredragande § 1
Sekreterare
Sekreterare

Åhörare
Handläggare från de båda sektionerna för konsumentpriser och
producentpriser samt sektionen för metod m fl på SCB.

Incheckning
Elisabeth Hopkins inledde mötet med att hälsa alla välkomna och nämna
att Magnus Häll är ny biträdande sekreterare i nämnden. Vidare nämnde
Elisabeth att endast en punkt kommer diskuteras på mötet och att övriga
frågor tas upp om tid finns över.

1. Hantering av kompensation för höga elpriser
Föredragande: John Eliasson
Enligt underlaget: Regeringen har som förslag att kompensera hushåll med
hög elförbrukning under månaderna december 2021 till februari 2022, med
anledning av de höga elpriserna. Utbetalning skulle enligt förslaget ske som en
kreditering på elnätsbolagens fakturor. Vid stöd i riksdagen planeras
kompensationen att utfärdas i slutet av februari, vilket gör det möjligt för
hushåll att bli kompenserade tidigast i mars 2022. I denna PM diskuteras
huruvida en eventuell kompensation bör hanteras i KPI.
Nämndens ledamöter diskuterade olika tolkningar av den tilltänkta
kompensationen. Bland annat diskuterades huruvida den ska betraktas som
ett inkomststöd eller en produktsubvention. En synpunkt som framfördes
var att en retroaktiv kompensation snarare är att betrakta som ett
inkomststöd medan en beslutad kompensation, vilken är känd vid
konsumtionstillfället, bör ses som en produktsubvention.
SCB:s slutsatser gällande hur en eventuell kompensation bör hanteras i KPI
kommer att kommuniceras i samband med publiceringen av januari månads
KPI, den 18:e februari 2022. Slutsatserna gäller under förutsättning att
förslaget röstas igenom i Riksdagen i den utformning som förmedlats i
nuläget.

2. Övriga frågor
Hans Wijkander tog upp frågan huruvida SCB kommer att beräkna parallella
indexserier för år 2020 när fastställda konsumtionsbelopp för 2020 finns
tillgängliga, då det var ett speciellt år.
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