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Hockeyalliansen 
väcker känslor
 
Sport. Väsby IK:s hockeylag spelar 
från och med nästa säsong under 
namnet Brödernas Väsby IK. Sam-
manslagningen med hamburger-
kedjans lag retar många supportrar 
– till andra lag. Väsby har sålt sin 
själ, tycker de.
Sidorna 24–26

Slopad skatt på 
påsar kan ge böter
 
Nyheter. Beslutet att slopa skatten 
på plastpåsar kan bli dyrt för Sveri-
ge. För varje kilo plastförpackingar 
som inte materialåtervinns måste 
Sverige betala runt 9 kronor till EU. 

Dessutom kan det bli böter om 
EU-målet om minskad användning 
av plastpåsar till 2025 inte nås. 
Sidan 11

Nyheter. Den skenande kostnaden 
för sjukvården gör att Sveriges regi-
oner väntas göra ett underskott på 
runt 11 miljarder kronor i år. 

Sjukhus runt om i landet försöker 
nu minska kostnaderna. Framför 
allt handlar det om att minska på 
den dyra inhyrda personalen och 
utöka antalet fast anställda. I en en-
kät DN gjort svarar 17 av 21 regioner-

na att man planerar för att minska 
utgifterna till bemanningsbolag. 

Region Sörmland aviserade i slu-
tet av förra året ett stopp för inhyrd 
personal. På Kullbergska sjukhuset 
i Katrineholm har kostnaderna för 
inhyrd personal länge varit ett pro-
blem – i november var i stort sett 
alla sjuksköterskor på medicinav-
delningen bemanningsanställda.

Enhets chefen Senka Grozdanic 
har arbetat hårt med att i stället 
fastanställa medarbetarna.

En av sjuksköterskorna som nap-
pat på erbjudandet är Maja Silins. 
När hon blev fast anställd fick hon 
gå ner i lön, men hon är ändå nöjd.

– Jag ville väldigt gärna fortsätta 
vara just här, ha mina kollegor och 
min chef, säger hon. Sidorna 6–7

Regioner gör sig av 
med hyrpersonal

Tvingas spara. Miljardunderskott gör att 17 av 21 
regioner ska minska på bemanningskostnader
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GBatcave. Filmfredag släpptes in i Warner Bros   

hemliga rekvisitaförråd i Los Angeles. Kultur 10–12

    Samtidsbild. Ami-Ro Sköld skildrar pressade  
       timanställdas vardag i filmen ”Butiken”. Kultur 14–15

Tomas Ramberg:  
Ebba Busch är  
älskad av många 
men vald av få. 
Mycket talar för  
att någon annan 
leder KD i nästa 
riksdagsval.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyheter 12

Dödade ryska soldater blir hjältar i sina hembyar. ”Jag tror att han ville ha respekt”, säger Boris Ijevlevs om sin syssling som frivilligt åkte till fronten i Ukraina och kom hem i en kista. 

Hans släkting  
åkte frivilligt  
till kriget
 
Världen 16–17

DN I RYSSLAND

FREDAG 14 APRIL 2023 ○ GRUNDAD 1864 ○ PRIS 49 KRONOR  För en upplyst värld.
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