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Statens offentliga utredningar 1926
K r o n o l o g i s k

Utredning rörande lagstiftningen om arbetstidens begränsning i vissa främmande länder av John Kordin
jämte uppgifter angående arbetstiden i vissa länder, som
sakna allmän lagstiftning rörande arbetstidens begränsning, sammanställda inom socialstyrelsen. Bihang 2 till
socialstyrelsens den 2 november 1925 avgivna betänkande
med förslag till reviderad lag om arbetarskydd. Norstedt. (4), 211 s. S.
Betänkande angående de icke rättsbildade dornsagobiträdenas avlöningsförhållanden och anställningsvillkor. Norstedt. 32 s. J u .
1921 års pensionskommittés betänkande. 7. Betänkande
med nytt förslag till militär tjänstepensionslasr. Idun.
51 s. Tö.
Postverket. Kort översikt av dess historia, rörelse och
organisation. Av M. Marcus. Tiden. (8), G8 s. Fi.
Utredning angående det svenska skolväsendets organisa-:
tiou. Norstedt, vij, 402, 161 s. K.
P. M. angåonde tätare tingssammanträden i häradsrätterna. Norstedt. 28 s. J u .
Betänkande och förslag, avgivet den 12 maj 1926 av de
jämlikt kungl. brev den 18 jnni 1925 tillkallade sakkunniga för förenkling av förvaltningsorganisationen vid
arméns högre och lägre truppförband. Norstedt, vj, 222
s. Fö.
Betänkande med förslag till lag om ändrad lydelse av
vissa delar av lagen den 14 juni 1907 om nyttjanderätt
till fast egendom. Norstedt. 346 s. J u .

f ö r t e e k n i n <x

9. Betänkande med förslag till lag om behandling av viss
arbetsovilliga och samhällsvådliga nu fl. författui ngaj
Norstedt, x, 184 s. S.
10. Betänkande mod förslag angående gymnastiska central
institutets verksamhet och därmed* sammanhänganöj
frågor. Norstedt, vj, 141 s. E.
11. Betänkande och förslag till förenkling av organisatio]
och förvaltning å flottans stationer och varv samt örloga
depån i Göteborg. Del 1. Flottans varv. Beckman. 141
s. Fö.
12. Förslug till handbok för svenska kyrkan. Uppsala, Alm
qvist & "Wiksell. xij, 402 B. F .
13. Normalbestämmelser för leverans och provning av cemeni
(cementbestämmelser) samt för byggnadsverk av betonj
och armerad betong (betongbestämmelser), andra upp
lagan jämte tilläggsbestämmelser. Norstedt. 44 s. K.
14. Tilläggsbestämmelser (tillägg nr 1) till de den 27 mars
1924 fastställda normalbestämmelser för leverans oel
provning av cement (cementbestämmelser). Särtrvck ui
1920: 13. Norstedt. 2 s. K.
15. Betänkande med förslag till lag angående uppsikt å vissa
jordbruk. Norstedt. (2), 72 s. J u .
16. Betänkande och förslag angående ordnandet av bangårdsförhållandena i Göteborg. Göteborg. Handelstidningen,
vj, 90 s. 15 pl. K. .

Anm. Om särskild tryckort ej angives, är tryckorten Stockholm. Bokstäverna med fetstil utgöra begynnelsebokstäverna
till det departement, under vilket utredningen avgivits, t. ex. E. = ecklesiastikdepartementet, Jo. = jordbruksdepartementet
Enligt kungörelsen den 3 febr. 1922 ang. statens offentliga utredningars yttre anordning (nr<98) utgivas utredningarna i omslag med enhetlig färg för varje departement.
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