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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 
E-post: info@skl.se, www.skl.se 

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 

CIRKULÄR 2005:1 
2005-01-11 

Abonnemang på cirkulär 2005 och cirkulärförteck-
ning 2004 
Härmed översändes förteckning över förbundets cirkulär som getts ut under 2004. 

ABONNEMANG PÅ CIRKULÄR 
Från 2005 lanseras det sammanslagna kansliet för Svenska Kommunförbundet 
och Landstingsförbundet under namnet Sveriges Kommuner och Landsting under 
den logotyp som framgår av detta cirkulär. 
 
Kommuner, landsting och regioner får som en del av medlemsavgiften minst ett 
exemplar av varje cirkulär som Sveriges Kommuner och Landsting ger ut. Cirku-
läret skickas till berörda styrelser och nämnder. Extra exemplar av varje cirkulär 
eller grupp av sådana kan abonneras. 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 sär-
skild blankett som medföljer cirkuläret. 
 
Vill du ändra någonting i ditt befintliga abonnemang på cirkulär, 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 vår kundtjänst, tfn 08-709 
59 90 senast den 31 januari 2005. 
 
Beställning av nytt abonnemang eller utökning av tidigare abonnemang kan göras 
på bifogad blankett. 
 
Debitering som inkluderar porto sker med belopp som anges nedan. Mervärdes-
skatt 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 
Personal- och ekonomienheten 
 
 
Johan Möller 
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