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 SCB-FS 2019:6 
 Utkom från trycket 
 den 6 mars 2019 
 
Statistiska centralbyråns föreskrifter 
om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om 
investeringar; 
 
beslutade den 5 mars 2019. 
 
Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förord-
ningen (2001:100) om den officiella statistiken.  
 
1 § Företag med verksamhet enligt SNI-kod 05-39 enligt Svensk närings-
grensindelning (SNI 2007) ska på begäran lämna uppgifter kvartalsvis avseende 
företagets investeringar. De uppgifter som ska lämnas framgår av bifogad 
blankett Industri och energi för det första kvartalet (bilaga 1:1), för det andra 
kvartalet (bilaga 1:2), för det tredje kvartalet (bilaga 1:3) samt för det fjärde 
kvartalet (bilaga 1:4). Uppgifter avseende investeringars inriktning och olika 
faktorers inverkan på investeringsbesluten lämnas frivilligt avseende tredje 
kvartalet. 
  
2 § Företag med verksamhet enligt SNI-kod 41-43 samt 68 enligt Svensk 
näringsgrensindelning (SNI 2007) ska på begäran lämna uppgifter kvartalsvis 
avseende företagets investeringar. De uppgifter som ska lämnas framgår av 
bifogad blankett Fastighetsförvaltning och bygg för det första kvartalet (bilaga 
2:1), för det andra kvartalet (bilaga 2:2), för det tredje kvartalet (bilaga 2:3) samt 
för det fjärde kvartalet (bilaga 2:4).  
 
3 § Företag med verksamhet enligt SNI-kod 49.1,49.2 och 51 enligt Svensk 
näringsgrensindelning (SNI 2007) ska på begäran lämna uppgifter kvartalsvis 
avseende företagets investeringar. De uppgifter som ska lämnas framgår av 
bifogad blankett Transport för det första kvartalet (bilaga 3:1), för det andra 
kvartalet (bilaga 3:2), för det tredje kvartalet (bilaga 3:3) samt för det fjärde 
kvartalet (bilaga 3:4).  
 
4 § Företag med verksamhet enligt SNI-kod 45-47, 49.3, 49.4, 49.5, 52, 53,58-
65 samt 71-82 enligt Svensk näringsgrensindelning (SNI 2007) ska på begäran 
lämna uppgifter kvartalsvis avseende företagets investeringar. De uppgifter som 
ska lämnas framgår av bifogad blankett Generell för det första kvartalet (bilaga 
4:1), för det andra kvartalet (bilaga 4:2), för det tredje kvartalet (bilaga 4:3) samt 
för det fjärde kvartalet (bilaga 4:4).  
 
5 § De efterfrågade uppgifterna skall lämnas elektroniskt på det sätt som SCB 
anvisar senast fyra veckor efter den dag som SCB:s begäran om uppgifterna är 
daterad. 
 
6 § Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifter får lämnas vid senare 
tidpunkt än vad som anges i 5 §. 
__________ 
 
Denna författning träder i kraft den 22 mars 2019, då Statistiska centralbyråns 
föreskrifter (SCB-FS 2009:9) om uppgifter till statistik om investeringar upphör 
att gälla. 
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SCB-FS 2019:19
Utkom från trycket
den 15 juli 2019

Tillkännagivande
av uppgift om konsumentprisindex för juni 2019;

beslutat den 11 juli 2019.

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för 
juni månad 2019 fastställs till 334,47 (basår 1980=100). 

De för och maj och juni månad 2019 beräknade indextalen som 
legat till grund för fastställandet är per huvudgrupp följande:

Maj 2019 Juni 2019
Livsmedel och alkoholfria drycker 318,87 319,21
Alkoholhaltiga drycker och tobak 516,02 516,08
Kläder och skor 188,88 178,81
Boende 413,88 410,19
Inventarier och hushållsvaror 219,73 220,64
Hälso- och sjukvård 882,56 883,98
Transport 459,11 460,33
Post- och telekommunikationer 117,12 115,71
Rekreation och kultur 177,97 182,48
Utbildning - -
Restauranger och logi 577,16 577,75
Diverse varor och tjänster 413,14 413,58

TOTALT 334,95 334,47

På Statistiska centralbyråns vägnar

ELISABETH HOPKINS
(T.f. generaldirektör)

Cecilia Hertzman
(Ekonomisk statistik)
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 SCB-FS 2021:31 
 Utkom från trycket 
 den 19 november 2021 
 
Tillkännagivande 
av uppgift om konsumentprisindex för oktober 2021; 
 
beslutat den 16 november 2021. 
 
Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för 
oktober månad 2021 fastställs till 346,44 (basår 1980 = 100).  
 
De för oktober och november månad 2021 beräknade indextalen 
som legat till grund för fastställandet är per huvudgrupp följande: 
 
 Oktober 2021 November 2021  
Livsmedel och alkoholfria drycker 328,42 329,61  
Alkoholhaltiga drycker och tobak 532,66 532,72  
Kläder och skor 192,86 193,30  
Boende 439,53 434,26  
Inventarier och hushållsvaror 227,30 227,14  
Hälso- och sjukvård 851,85 860,77  
Transport 489,24 496,23  
Post- och telekommunikationer 107,14 107,02  
Rekreation och kultur 176,28 179,30  
Utbildning - -  
Restauranger och logi 595,07 597,17  
Diverse varor och tjänster 436,67 437,60  

TOTALT 345,74 346,44  

 
 
 
På Statistiska centralbyråns vägnar 

 
 
 
JOAKIM STYMNE   
(Generaldirektör) 

Per Andreasson 
   (Ekonomisk statistik och analys) 
    
 

 

 

Statistiska centralbyråns 
författningssamling 
 
ISSN: 0284-0308 
Utgivare: Chefsjurist Joachim Angermund 

 
 
 
 SCB-FS 2021:31 
 Utkom från trycket 
 den 19 november 2021 
 
Tillkännagivande 
av uppgift om konsumentprisindex för oktober 2021; 
 
beslutat den 16 november 2021. 
 
Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för 
oktober månad 2021 fastställs till 346,44 (basår 1980 = 100).  
 
De för oktober och november månad 2021 beräknade indextalen 
som legat till grund för fastställandet är per huvudgrupp följande: 
 
 Oktober 2021 November 2021  
Livsmedel och alkoholfria drycker 328,42 329,61  
Alkoholhaltiga drycker och tobak 532,66 532,72  
Kläder och skor 192,86 193,30  
Boende 439,53 434,26  
Inventarier och hushållsvaror 227,30 227,14  
Hälso- och sjukvård 851,85 860,77  
Transport 489,24 496,23  
Post- och telekommunikationer 107,14 107,02  
Rekreation och kultur 176,28 179,30  
Utbildning - -  
Restauranger och logi 595,07 597,17  
Diverse varor och tjänster 436,67 437,60  

TOTALT 345,74 346,44  

 
 
 
På Statistiska centralbyråns vägnar 

 
 
 
JOAKIM STYMNE   
(Generaldirektör) 

Per Andreasson 
   (Ekonomisk statistik och analys) 
    
 


