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Kommunallagen, sekretesslagen och de kommunala 
företagen – ny skrift 
• Hur skall en bolagsordning se ut i ett kommunalt aktiebolag? 

• Är uppgifter om VD:s lön offentliga i kommunala företag? 

• Måste företagen upprätta en lista över dagens post? 

• Vem fattar beslut om utlämnande av handlingar i företaget? 

Dessa och många andra frågor tas upp i Svenska Kommunförbundets nya 
skrift Kommunallagen, sekretesslagen och de kommunala företagen, som 
nyligen utgivits på Kommentus Förlag. I boken behandlas de regler som 
fr o m den 1 januari 1995 gäller för kommunala företag i kommunallagen, 
sekretesslagen och arkivlagen. För texten svarar förbundsjurist Lena Dalman 
på Kommunförbundets civilrättssektion. Skriften utgör en omarbetning av 
den tidigare utgivna skriften ”Den nya kommunallagen och de kommunala 
företagen” som till större delen blivit inaktuell. 

Boken kan beställas hos Kommentus Förlag, Kundtjänst, 117 99 
STOCKHOLM, tfn 08-709 59 90 eller fax 08-19 24 10. Beställningsnummer 
7344-978-4. 

Pris 245 kr, 5 ex 220 kr/ex och 10 ex 195 kr/ex, allt exklusive mervärdesskatt. 
Vid större beställning kan särskild offert lämnas. Frakt och expeditionsavgift 
kan tillkomma. 
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Kurser om kommunala företag 

Kommunförbundet anordnar under våren 1996 följande kurser om kommu-
nala företag. 

Kommunallagen, sekretesslagen och de kommunala företagen. Kursen be-
handlar kommunallagens regler om kommunala företag och offentlighets-
principen i kommunala företag. 

Tid och plats: 6 mars 1996 i Stockholm och den 7 mars 1996 i Malmö. Kurs-
ledare är förbundsjuristerna Lena Dalman och Ingegärd Hilborn. Separat 
kursinbjudan har skickats ut, men kan även beställas hos Meivor Lundbom 
på Kommunförbundets civilrättssektion, tfn 08-772 44 10. 

Kommunala företag 

Kursen behandlar de flesta regelkomplex som berör kommunala företag; 
aktiebolagslagen, ombildning av stiftelse, redovisningsregler, skatterättsliga 
frågor, offentlighetsprincipen och kommande nyheter i aktiebolagslagen. 

Tid och plats: 23 - 24 april 1996 på Stora Brännbo, Sigtuna. Kursen anordnas i 
samarbete mellan Kommunförbundets civilrättssektion och ekonomiadmi-
nistrativa sektion. Separat kursinbjudan kommer att skickas ut i början av år 
1996, men kan även beställas hos Meivor Lundbom på Kommunförbundets 
civilrättssektion, tfn 08-772 44 10. 

Frågor i anledning av cirkuläret 

Frågor i anledning av detta cirkulär besvaras av förbundsjurist Lena Dalman, 
tfn 08-772 46 94. 
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