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Stora utmaningar för kommuner och regioner
Lågkonjunktur är på väg och många kommuner och regioner räknar med underskott. Sveriges Kommuner och Landsting
presenterar Ekonomirapporten den 16 oktober.

Under nästa år beräknas ekonomin i Sverige gå in i en lågkonjunktur och arbetslösheten öka. Men redan nu står kommuner och regioner inför stora
ekonomiska utmaningar där kostnaderna för välfärden ökar snabbare än intäkterna.

Ekonomirapporten ger en analys av det ekonomiska läget i kommuner och regioner och den förväntade samhällsekonomiska utvecklingen. I
rapporten lyfts bland annat konsekvenser av budgetpropositionen, den detaljerade statliga styrningen samt hur kommuner och regioner arbetar med
effektiviseringar för att möta behoven i välfärden.

SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog redovisar rapporten i korthet och SKL:s ordförande Anders Knape kommenterar de utmaningar som
kommuner och regioner har och står inför.

Presentationen kan följas på plats eller via webben.
Följ direktsändning den 16 oktober kl 10.00- ca 10.30

Anmäl dig till press@skl.se om du önskar delta på plats.
Hornsgatan 20 i Stockholm, lokal Torget, kl 10.00

För mer information: Helene Lindstrand, presschef, tfn 072-569 88 40,
e-post: helene.lindstrand@skl.se

Rapport och pressmeddelande publiceras 16 oktober kl 10.00 på www.skl.se

Teknisk information om webbsändningen:
Om du kan se SVT-play eller YouTube ser du även vår sändning.
Sändningen har en naturlig fördröjning på cirka 10-40 sekunder beroende på din uppkopplingshastighet. Vi rekommenderar att du använder
webbläsarna Chrome, Fire Fox eller Safari samt att du är uppkopplad på nätet via fast (LAN) uppkoppling för att minimera störningar.

Registrera dig före/under sändning för att ställa frågor i chatten
Sätt muspekaren i chatt rutan, ”klicka” och följ därefter de instruktioner som ges.

På grund av GDPR regler så måste du logga in på nytt i chatten om du uppdaterar webbsidan eller tappar uppkoppling.

Vänligen medtag presslegitimation

Välkommen!

SKL presstjänsten+46(0)8-452 71 01press@skl.se
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 regioner. SKL ska verka på
medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.


