
 
 
 
 
Inbjudan till seminarium den 16 juni 2010 

 
Statliga bidrag till kommunerna --- i princip och 

praktik 

 

 

Det kommunala självstyret i Sverige är långtgående. 

Samtidigt finns nationella mål om lika utbud i hela 

landet för många kommunala tjänster. Omfattande 

statliga bidrag ges för att uppnå målen.  

 

- Hur påverkar de statliga bidragen kommunernas 

beteende?  

- Hur kan bidragen utformas för att vara 

samhällsekonomiskt effektiva? 

- Bör bidragen användas för att stabilisera 

konjunkturen? 
 
Dessa frågor diskuterar professor Matz Dahlberg och 

professor Jørn Rattsø i en ny rapport till ESO som 

presenteras på seminariet. 

 
Rapporten kommenteras av: 
 
Martin Flodén, Professor, Stockholms Universitet 
Tore Melin, Senior rådgivare, Riksbanken 
Per Sedigh,  Ekonom, Sveriges Kommuner och Landsting 
 
Seminariet leds av professor Eva Mörk från ESO styrelse  
 
 

Välkomna! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Preliminärt program 
 

13.45 Registrering och kaffe 
 
14.00 Inledning av Eva Mörk 
 
14.05 Presentation av rapporten, Matz Dahlberg 
 
14.45 Kommentarer 
 
15.30 Allmän diskussion 
 
15.55 Summering 
 
16.00 Seminariet slut 
 

 

 

 

Tid: Onsdagen den 16 juni 2010 kl. 13.45 --- 16.00 
 

Plats: Finansdepartementet, 
Drottninggatan 21, Stockholm 

 

 

Anmälan 
 

 

Sista anmälningsdag är den 11 juni 
Anmälan görs till charlotte.nommera@finance.ministry.se 
 
Seminariet är kostnadsfritt 
Antalet platser är begränsat 
 
 

 

 

 

 

Läs mer om Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi 

på vår hemsida 

www.eso.expertgrupp.se 

 

Expertgruppen för 
Studier i Offentlig 
ekonomi 
 
Expertgruppen för Studier i Offentlig 
ekonomi är en kommitté vars uppdrag 
är att självständigt bidra till att bredda 
underlaget för framtida samhälls-
ekonomiska och finanspolitiska 
avgöranden. 
 
Expertgruppen består av 
Ordförande 
Lars Heikensten, ek.dr. och ledamot av 
den Europeiska revisionsrätten. 
 
Vice ordförande  
Harry Flam,  professor i internationell 
ekonomi vid Institutet för internationell 
ekonomi på Stockholms universitet. 
 
Shirin Ahlbäck Öberg, docent i 
Statsvetenskap och verksam som 
universitetslektor vid 
Statsvetenskapliga institutionen i 
Uppsala. 
 
Robert Erikson, professor i sociologi vid 
Institutet för social forskning, 
Stockholms universitet 
 
Yvonne Gustafsson, generaldirektör för 
Statskontoret 
 
Lars Hultkrantz, professor i 
nationalekonomi och dekan vid 
Handelshögskolan vid Örebro 
universitet 
 
Eva Mörk, professor i nationalekonomi 
vid Uppsala universitet och verksam 
som forskare vid IFAU 
 

 

 

http://www.eso.expertgrupp.se/

