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Facktidskrifter och facklitteratur 2019 
 
Efter beslut i Regionfullmäktige 2019 gäller som tidigare 
år att ledamöter/ersättare av nämnder, styrelser, 
beredningar, och utskott och som inte är anställd vid 
någon politisk rotel eller kansli, har rätt att prenumerera 
på facktidskrifter eller köpa facklitteratur för  
1500 kronor/år, oavsett antalet uppdrag. 
 
Vi i Landstingshusets bibliotek har hand om 
prenumerationerna för dig som sitter i Regionstyrelsen 
med beredningar och utskott, Trafiknämnden med 
beredningar och utskott, Hälso- och sjukvårdsnämnden 
med beredningar och utskott, Kulturnämnden, 
Patientnämnden, Tillväxt- och regionplanenämnden, 
Fastighets- och servicenämnden med beredning, 
Färdtjänstnämnden med utskott, Vårdens 
kunskapsstyrningsnämnd, Locum AB och Revisorskollegiet 
enligt överenskommelse med respektive förvaltning.  
 
För att underlätta din beställning bifogar vi en förteckning 
över ett urval tidskrifter. Vi betonar att prenumerationerna 
ska vara en hjälp för det politiska uppdraget. Listan 
hjälper dig att välja men du kan naturligtvis komma med 
egna förslag eller köpa facklitteratur istället. Om 
kostnaden för en helårsprenumeration överstiger de  
1500 kronorna går det oftast bra att få en prenumeration 
som löper ett halvår. 
 
Listan finns publicerad på landstingets webbplats 
www.sll.se, under Politik/För dig som 
förtroendevald/Biblioteket Landstingshuset. Här hittar du 
också länkar till respektive tidskrifts webbplats.  
 
Meddela dina önskemål till Biblioteket i Landstingshuset, i 
första hand via det formulär som du hittar på webbplatsen 
(se ovan) eller via e-post, annica.fyregard-nilsson@sll.se, 
men du kan också lämna in eller skicka dina önskemål till 
oss. Glöm inte att ange din adress, e-postadress och 
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vilken nämnd, styrelse, utskott eller beredning du är 
ledamot/ersättare i. 
 
Ange även om du önskar att prenumerationerna ska löpa 
hela mandatperioden. Det innebär att du själv får höra av 
dig om du vill ändra prenumerationer under perioden, 
någon förfrågan kommer inte att skickas ut. Men om 
kommande prishöjningar innebär att kostnaden går över 
den beslutade summan hör jag av mig så att du kan ändra 
dina prenumerationer. 
 
Hälsningar 
 
 
 
Annica Fyregård 

 


