Sammanträdesdatum Möte nr 10
2020-11-18

1 av 2
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Nämnden för Konsumentprisindex
Statistiska centralbyrån, Stockholm

Korta minnesanteckningar
Närvarande ledamöter
Cecilia Hertzman, ordförande, Avdelningschef, SCB
Jörgen Dalén, Fil. Dr, Statistikkonsult
Randi Johannessen, Statistisk Sentralbyrå, Norge
Tommy Lowén, Pensionsmyndigheten
Erik Glans, Konjunkturinstitutet
Hans Wijkander, Professor, Nationalekonomiska inst., Stockholms
universitet
Jesper Johansson, Sveriges Riksbank
Han-Suck Song, KTH
Maja Bourelius, Finansdepartementet
Mårten Löf, Sveriges Riksbank
Sune Karlsson, Professor, Handelshögskolan, Örebro universitet
David Edgerton, Professor, Nationalekonomiska inst., Stockholms
universitet
Frånvarande ledamöter
Peter Vikström, Konsumentverket
Anders Eklund, Försäkringskassan
Roger Gustavsson, Boverket
Fredrik Isaksson, Sveriges Byggindustrier
Andreas Svensson, HUI Research
Närvarande från enheten för prisstatistik, SCB
Peter Nilsson
Bruni Sandén
Olivia Ståhl
Kamala Krishnan
Martina Sundström

Enhetschef
Gruppledare
Föredragande § 2
Sekreterare
Sekreterare

Åhörare
Handläggare från enheten för prisstatistik och metodenheten m fl på SCB.

Incheckning
Cecilia Hertzman inledde mötet med att hälsa alla välkomna och gav
anvisningar om hur ordet ska begäras i Skype.
1.

Covid-19 och indexvikter
Föredragande: Hans Wijkander
Hans Wijkander höll en presentation utifrån en analys om hur vikterna i KPI
bör hanteras under pandemin med utgångspunkt i den ekonomiska teorin
för ett levnadskostnadsindex.

2.

Fortsatt diskussion av vägningstalens utformning med hänsyn till
Coronakrisen
Föredragande: Olivia Ståhl
Enligt underlaget: Coronapandemins effekter på SCB:s inflationsmätningar har
diskuterats i två tidigare pm till nämnden; Carlsson och Ståhl (2020) och Ståhl
(2020). Föreliggande pm ger ytterligare underlag för diskussion kring en specifik
fråga, nämligen vägningstalens utformning i månadslänken under 2021 och
2022. Nämnden inbjuds att komma med synpunkter.
Nämndens ledamöter diskuterade konstruktionen av vägningstal i
månadslänkar för KPI och KPIF under 2021 och 2022 med utgångspunkt i de
metoder som föreslås i avsnitt 2 av promemorian. Merparten av
ledamöterna ansåg att alternativ (ii) är att föredra ur ett teoretiskt
perspektiv. Synpunkten att (i) kan vara ett rimligt alternativ då förväntade
skillnader mellan alternativen troligen är relativt små och att (iii) kan
utgöra ett mer robust alternativ framfördes också.
Ett par av nämndens ledamöterna förordade en enkel metod för eventuell
framskrivning, t e x (i) i avsnitt tre.
Eurostat kommer att diskutera utformningen av vikter inom HIKP under ett
möte den 25-26 november. Efter mötet kommer en vägledning att tas fram
till medlemsländerna. SCB kommer därefter att fatta beslut om hur de
svenska viktberäkningarna ska genomföras under 2021 och 2022 avseende
såväl HIKP som KPI och KPIF.

3.

Övriga frågor
Möten i nämnden för Konsumentprisindex under 2021 kommer att äga rum
på följande dagar och på följande sätt:
20 maj, Skypemöte, 9.00-11.30
20 oktober, Möte i Solna, 9.30-16.00
Cecilia Hertzman tackade ledamöterna för värdefulla kommentarer och
bidrag till diskussionen och avslutade mötet.
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