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2010 får kommuner och 
landsting 17 miljarder kronor 
i ökade statsbidrag på grund 
av lågkonjunkturen. Men för 
2011 bedömer regeringen att 
det räcker med en permanent 
uppräkning av statsanslagen 
på 5 miljarder kronor.

Det framgår av regeringens 
ekonomiska vårproposition, 
som presenterades den 15 
april.

Anders Knape, ordförande 
i Sveriges Kommuner och 
landsting, säger sig ha viss 
förståelse för detta.

– Samtidigt kan jag konsta-
tera att skillnaderna är stora 
vad gäller underskott eller 
plusresultat i kommuner och 
landsting. Vissa kommer att 

klara ekono-
min utan någ-
ra nya till-
skott, medan 
andra befin-
ner sig i en 
svår ekono-
misk situa-
tion, säger 
Anders Kna-

pe i ett pressmeddelande.

Regeringen tillsätter samti-
digt en utredning för att hitta 
åtgärder som kan motverka 
att kommuners och lands-
tings agerande förstärker 
upp- och nedgångar i kon-
junkturen.

Regeringen pekar bland 
annat på att kravet på balans 
i ekonomin varje enskilt år 

bör ses över. En kommunsta-
biliseringsfond nämns också 
i propositionen. I lågkon-
junktur skulle pengar kunna 
gå från fonden till kommuner 
och landsting, och när tider-
na är goda går pengarna i 
motsatt riktning, tänker sig 
regeringen.

Utredningen välkomnas av 
Saco, som dock gärna sett yt-
terligare en utredning avise-
ras.

– Det är direkt pinsamt att 
ännu en vårproposition pre-
senteras utan att regeringen 
tillsätter den nödvändiga 
översynen av socialförsäk-
ringarna, säger ordföranden 
Anna Ekström i ett press-
meddelande från Saco.

Karin Bergqvist

Extra konjunkturstöd  
till landstingen upphör

Anders Knape

n aktuellt astrid lindgren-fallet
Åklagaren återupptar 
förundersökningen
I slutet på mars begärde narkos-
läkarens försvarsadvokat Björn 
Hurtig att Solna tingsrätt skulle 
tvinga fram en genomgång av 
analysförfarandet av tiopental. 
Åklagaren har nu svarat att han, 
eftersom försvaret vid flera till-
fällen har framfört att analyser 
och analysresultat kan ifråga-
sättas, har beslutat att återupp-
ta förundersökningen för att 
komplettera den med en sådan 
revision. Enligt åklagaren bör 
huvudförhandlingarna kunna 
hållas som planerat med början 
den 31 maj.
Läs mer på www.lakartidningen.se

Örebro får läkar
studenter vt 2011
Förberedelsetiden blir för kort 
för att starta läkarutbildningen 
i Örebro redan till hösten. Star-
ten blir till våren 2011, för att 
allt ska hinnas med ordentligt.

– Lärarna måste vara på 
plats, kursplanerna måste vara 
klara, undervisningslokaler 
måste vara tillgängliga, säger 
Jens Schollin, rektor vid Örebro 
universitet,  i Sveriges Radio 
Örebro den 12 april. n
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