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Kommunsektorns ekonomi och förutsättningar presenteras
Sveriges Kommuner och Landsting presenterar den 17 oktober Ekonomirapporten som belyser det ekonomiska läget i kommuner, landsting
och regioner.

De utmaningar som kommunsektorn nu står inför är de största på 50 år. Sverige får allt fler yngre och äldre, medan personer i arbetsför ålder inte ökar i
samma takt. Tisdagen den 17:e oktober presenterar SKL höstens Ekonomirapport som beskriver välfärdens utmaningar framöver. 

Rapporten lyfter bland annat den markanta utvecklingen av riktade statsbidrag, de ökade kostnaderna för personlig assistans, kommunsektorns stora
investeringsbehov och kostnader för olika diagnosgrupper inom den somatiska vården.

Chefsekonom Annika Wallenskog presenterar rapporten i en webbsändning och ordförande Lena Micko kommenterar resultaten och behov av åtgärder. Det
kommer även att finnas möjlighet att ställa frågor via chatt under sändningen och 15 minuter efter sändning.

Tid: 17 oktober kl 10.00 - 10.30, chatten är öppen till kl 10.45.

Du kan även delta på plats: Hornsgatan 20 i Stockholm, lokal Torget. Anmälan görs i förväg till press@skl.se eller tfn: 08-452 71 01.

Rapport och pressmeddelande publiceras på skl.se.

Följ direktsändningen där du också kan ställa frågor i en chatt under och efter sändning (nytt fönster).

Så här registrerar du dig före/under sändning för att ställa frågor i chatten:

• Klicka i chattrutan (”Skriv ett inlägg i chatten”). Ett nytt fönster visar: ”Du måste vara inloggad för att chatta”. 

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

För mer support: http://play.skl.se/support.

Tänk på att sändningen har en naturlig fördröjning på cirka 20-40 sekunder. Vi rekommenderar att du har en fast uppkoppling på nätet.

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.


