
Pressinbjudan

SKL presenterar vårens Ekonomirapport
Behoven av välfärdstjänster ökar och bristen på arbetskraft förväntas tillta. Många åtgärder krävs för att möta utmaningarna. SKL presenterar
vårens Ekonomirapport tisdag den 15:e maj.

Vårens ekonomirapport kommenteras av SKL:s ordförande Lena Micko och rapporten redovisas i korthet i en webbsändning av chefsekonom Annika
Wallenskog. Under webbsändningen finns möjlighet att ställa frågor via chatt.

Ekonomirapporten kommer två gånger per år och belyser landstingens, regionernas och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den
förväntade samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt.

Följ direktsändning den 15 maj kl 10.00-10.30 (nytt fönster)

Rapport och pressmeddelande publiceras samtidigt på www.skl.se

Följ webbsändningen så här:

Om du kan se SVT-play eller YouTube ser du även vår sändning.

Sändningen har en naturlig fördröjning på cirka 20-40 sekunder.

Vi rekommenderar att du är uppkopplad på nätet via fast (LAN) uppkoppling för att minimera störningar orsakade av problem i lokala Wi-Fi-nätverk.

För att ställa frågor i chatten behöver du registrera dig före eller under sändning:

Sätt muspekaren i chattrutan (”Skriv ett inlägg i chatten”) och ”klicka”.

Ett nytt fönster visar: ”Du måste vara inloggad för att chatta”.

Klicka på knappen ”Registrera ett nytt konto” (om du inte sedan tidigare har ett konto på play.skl.se). Följ instruktionerna alternativt logga in via ditt
befintliga Facebook-konto.

Se http://play.skl.se/support för mer support.

Om du vill delta på plats:
Hornsgatan 20 i Stockholm, lokal Lilla Hörsalen kl 10.00, anmälan till press@skl.se

För mer information: Helene Lindstrand, presschef, tfn 072-569 88 40,
e-post: helene.lindstrand@skl.se
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Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL
ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.


