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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 

Avd för administration 
 
 

Kommunstyrelsen 
Landstingsstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Medlem i Pacta 

 

Cirkulärhantering 2008 samt abonnemang på 
cirkulär 2008 och cirkulärförteckning 2007 
Härmed översänds förteckning över förbundets cirkulär som getts ut under 
2007. 

Distribution av cirkulär 2008 
Cirkulären har sedan länge funnits publicerade på vår hemsida och kan 
hämtas hem utan kostnad. Vid publicering av nytt cirkulär på vår hemsida 
skickas det också som e-post till kommunen, landstinget eller regionen.  

Styrelsens beslut 
Beslut som fattas av SKL:s styrelse och som påverkar kommuner och lands-
ting/regioner kommer även fortsättningsvis att skickas per post till kommun-
styrelserna och landstingsstyrelserna/regionstyrelserna. Det gäller t.ex. 
styrelsens beslut om förbundsavgift, rekommendationer till kommuner och 
landsting samt information om träffade överenskommelser med staten inom 
vård- och omsorgsområdet.  

Styrelsens beslut finns också publicerade på förbundets hemsida. 
www.skl.se (om SKL/styrelse och beredningar/Styrelsehandlingar) 

Abonnemang på cirkulär hos Kommentus 
Kommentus erbjuder som tidigare en abonnemangstjänst på cirkulär. I denna 
tjänst är cirkulären grupperade utifrån vilket verksamhetsområde cirkuläret 
behandlar. Du som idag abonnerar på tjänsten hos Kommentus, och vill ha 
den kvar, behöver inte göra någonting – abonnemanget löper automatiskt 
vidare tills det blir uppsagt.  

http://www.skl.se/
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Vill du ändra någonting i ditt befintliga abonnemang 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. 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för administration 

 

 
Johan Möller 
 
Bilagor 
Cirkulärförteckning 2007 
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