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CIRKULÄR 2006:1 
 

 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
info@skl.se, www.skl.se 

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 

Avd för administration 
Avd för kommunikation och 
omvärldsbevakning 
 
 

Kommunstyrelsen 
Landstingsstyrelsen 
Regionstyrelsen 

Cirkulärhantering 2006 samt abonnemang på 
cirkulär 2006 och cirkulärförteckning 2005 
Härmed översändes förteckning över förbundets cirkulär som getts ut under 2005. 

Ändrat distributionssätt för cirkulär 2006 
Sveriges Kommuner och Landsting kommer från 2006 inte längre att skicka ut 
cirkulären per post, istället skickas de via e-post. Cirkulären har sedan länge 
funnits publicerade på vår hemsida och kan hämtas hem helt gratis. Vid 
publicering av nytt cirkulär på vår hemsida skickas det fr o m februari också i e-
postform till respektive mottagare i kommunen, landstinget eller regionen.   

Abonnemang på cirkulär hos Kommentus 
Alla som idag dessutom abonnerar på cirkulär hos Kommentus kan naturligtvis 
fortsätta att göra så. Abonnemangen löper automatiskt tills de blir uppsagda. Man 
behöver alltså inte förnya sina beställningar från år till år. Litteraturbilagor med 
anknytning till cirkulär beställs i varje enskilt fall på särskild blankett som 
medföljer cirkuläret. 
 
Vill du ändra någonting i ditt befintliga abonnemang på cirkulär, eller säga upp 
ditt abonnemang helt, ber vi dig ta kontakt med Kommentus Förlag, Pirjo Holm, 
117 99 Stockholm, tfn 08-709 59 92, e-post: pirjo.holm@kommentus.se eller med 
Kommentus kundtjänst, tfn 08-709 59 90 senast den 31 januari 2006. 
Beställning av nytt abonnemang eller utökning av tidigare abonnemang kan göras 
på bifogad blankett. 
 
Debitering som inkluderar porto sker med belopp som anges nedan. Mervär-
desskatt tillkommer. 
 
1. Alla cirkulär  1.400 kr 

2. Cirkulär om arbetsgivarpolitiska frågor   750 kr 
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3. Cirkulär om kommunalekonomiska frågor  875 kr 

4. Cirkulär om juridiska frågor  565 kr 

5. Cirkulär om skol- och barnomsorgsfrågor  480 kr 

6. Cirkulär om sociala frågor  565 kr 

7. Cirkulär om hälso-, miljövårds-, gatu-, trafik- och  
räddningstjänstfrågor  480 kr 

 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för kommunikation och omvärldsbevakning 
Avdelningen för administration 
 
 
 
Lotta Askerblom   Johan Möller 
 
 
Bilagor 
Cirkulärförteckning 2005 
Beställningsblankett Kommentus 
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