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För SK:s interna kontering 51–3899–21–512001. 

 BESTÄLLNINGSBLANKETT 

Modellverktyget ”Skatter och bidrag” för år 2002 
Beställningen skickas till: 
Svenska Kommunförbundet 
Finanssektionen 
Henrik Berggren 
118 82 STOCKHOLM 
Fax: 08–452 72 26 
E-post: henrik.berggren@svekom.se 

 Ja, jag beställer ett exemplar av modellverktyget Skatter och bidrag med  
manual om hur modellen används. 

Pris exklusive moms: 1 500 kronor för kommuner som beställer för första gången;  
750 kronor för kommuner som använt modellen redan under 2001. 

Möjlighet till elektronisk leverans 

 Ja, jag vill ha modellen plus övrigt material levererat elektroniskt via e-post  
(glöm ej att ange e-postadress nedan). 

Kommun …………………………………………………………………………… 

Beställare …………………………………………………………………………… 

Avd/enhet …………………………………………………………………………… 

Adress …………………………………………………………………………… 

Postadress …………………………………………………………………………… 

Telefon …………………………………………………………………………… 

Telefax …………………………………………………………………………… 

E-post …………………………………………………………………………… 

Datum …………………………………………………………………………… 

Denna beställning kommer att faktureras till ovanstående adress. 

Modellen får endast kopieras för användning inom den egna kommunen. 
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Dina personuppgifter 
Följande information lämnas med anledning av den nya personuppgiftslagen 
(PuL): 

Varje år upprättar vi ett ”kundregister” över beställarna av modell-
verktyget ”Skatter och bidrag”. Dina personuppgifter (e-postadress alt. 
adress och postadress till Din arbetsplats) finns förtecknade i ett databa-
serat register hos Svenska Kommunförbundet, finanssektionen, Henrik 
Berggren. De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att vi ska 
kunna sända ut modellverktyget och dess faktura. Uppgifterna sparas 
hos oss för uppdateringar under året. 

Förbundet är skyldigt att på Din begäran rätta, blockera och utplåna 
uppgifter (28 § PuL). Enligt PuL har varje registrerad rätt att en gång per 
år erhålla besked, efter skriftlig ansökan, om ifall personuppgifter som 
rör den sökande behandlas eller ej (26 §). 

Information om behandling av personuppgifter lämnas av Svenska 
Kommunförbundet som är personuppgiftsansvarig, tfn 08-452 71 00. 
Ansökan enligt 26 § PuL tillställs Svenska Kommunförbundet, 
118 82  Stockholm. 
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