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Statens offentliga utredningar 1936
Kronologisk förteckning
1. Betänkanden 1 rörande serafimerlasarettets ekonomi
samt 2 rörande lasarettets ställning och verksamhet
Hseggström. 187 s. E.
2. Förslag till konvention mellan Sverige och Schweiz
om erkännande och verkställighet av domar och skiljedomar ni. m. Norstedt. 55 s. U.
3. Betänkande med förslag om vissa föreskrifter beträffande konsumtionsmjölk. Marcus. 68 s. J o .
4 Betänkande med förslag till lag om behandling av förbrytare, hemfallna ät alkoholmissbruk, m. m. Marcus
56 s. J u .
5. Betänkande med förslag angående revision av lagstiftningen rörande tillverkning, beskattning och försäljning av maltdrycker. Marcus. 397 s. F i .
6. Utredning med förslag rörande bidrag åt barn till änkor
och vissa invalider samt åt föräldralösa barn. Beckman.
93 s. S.
7. Socialiseringsproblemet. Allmänna synpunkter. Tiden
viij, 99 s. F i .
8. Ur socialiseringens »europeiska- idékrets. Tiden, viij
210 s. F i .
9. Soeialiseringsidéer och socialiseringspraxis i Sovjetunionen. 1. Tiden, iv, 206 s. F i .
10. Statligt kaffemonopol. Marcus. 192 s. F I .
11. Förslag till psalmbok för svenska kyrkan. Uppsala
Almqvist & Wiksell. 58*, 319 s. E .
12. Betänkande angående förlossningsvården och barnmorskeväsendet samt förebyggande mödra- och barnavård. Norstedt. 120 s. S.
13. Betänkande angående familjebeskattningen. Marcus.
147 s. F i .
14. Betänkande angående dels planmässigt sparande och
dels statliga bosättningslån. Norstedt. 55 s. S.
15. Betänkaude angående moderskapspenning och mödrahjälp. Norstedt. 78 s. S.
16. Utredning rörande förhållandet mellan land- och sjötrafikmedel. Haeggström. 183 s. K.
17. Förslag till l a g . o m ändring i vissa delar av sjölagen
m. m. Norstedt, viij, 418 s. J u .
18. Undersökningar rörande det samlade skattetrycket i
Sverige och utlandet. Marcus, viij, 308 s. F i .
19. Betänkande med förslag till lagstiftning angående
skyddsskogar m. m. Marcus. 172 s. 1 karta. J o .
20. Betänkande med förslag i anledning av verkställd
granskning av 1932 års traflkutrednings förslag till förordning angående allmän automobiltraflk. Hseggström
54 s. K.
21. Arbetslöshetsundersökningen den 31 juli 1935. Marcus
274 s. 1 karta. S.
22. Den svenska sjöfartsnäringen.
Statistisk-ekonomisk
undersökning. Norstedt, i l l s. H .
23. Betänkande angående åtgärder för avhjälpande av de
inom vissa delar av Norrbottens läns lappmark yppade
missförhållanden samt rörande de kostnader som därav kunde föranledas m. m. Luleå, Länstryckeriet. 318 s
1 bilaga. S.
24. Betänkande med förslag till lag om internationella
rättsförhållanden rörande arv, testamente och boutredning m. m. Norstedt. 62 s. J u .
25. Betänkande med förslag till lag angående ändring i
vissa delar av lagen den 29 juni 1923 (nr 286) om sparbanker m. m. Marcus. 163 s. F i .

Sociala jordutredningens betänkande med förslag till
• revision av lagstiftningen angående avstyckning m m
Marcus. 79 s. J o ,
Angående kontrollen över elektriska starkströmsanlaggningar. Hseggsiröm. 185 s. H .
Kyrkogodseti Skåne, Halland och Blekinge under dansk
tid. Marcus, xxxj, 405 s. E .
Betänkande öm socialstyrelsens organisation. Beckman
151 s. S.
Betänkande med förslag till lagstiftning angående skogar å stader och enskilda tillhöriga flygsandsfält i Hallands lan. Marcus. 108 s. J o .
Betänkande med utredning och förslag angående åtgärder for särskild undervisning och utbildning av
psykiskt efterblivna i barn- och ungdomsåren Hreesr&ö
ström. 164 s. E .
Svensk arbetslöshetspolitik åren 1914-1935 Norstedt
122 s. S.
Förslag till vissa ändringar i kungl. byggnadsstyrelsens
normalforslag till gatukostnadsbestämmelser enligt 49
8 stadsplanelagen. Marcus. 7 s. K.
Utredning rörande de svenska universitets- och högskolestudenternas sociala och ekonomiska förhållanden Av S. Wicksell och T. Larsson. Bilaga till betänkande med undersökningar och förslag i anledning
av tillströmningen till de intellektuella yrkena Lund
Ohlsson, ij, 381 s. E.
Promemoria angående ändring av bestämmelserna rörande kommunernas underställningsfria lånerätt. Marcus. 38 s. F i .
Psalmbok för svenska kyrkan. Förslag avgivet den 29
febr. 1936, överarbetat av inom ecklesiastikdepartementet tillkallade sakkunniga. Uppsala, Almqvist & Wiksell. xxiv, 98 s. E .
Utredning angående revision av bestämmelserna om
tingshusbyggnadsskyldigheten. Norstedt. 53 s. J u .
Betänkande med förslag rörande jaktlagstiftningsfrågor
1. Forslag till lag om rätt till jakt samt jaktstadga
ävensom andra därmed sammanhängande författningar
Marcus. 202 s. J o .
Sociala jordutredningens betänkande med förslag till
åtgärder för att bereda ökade möjligheter för den mindre bemedlade befolkningen på landsbygden att förena
småbruk med hemindustri, hantverk, hemslöjd pälsdjuruppfödning m. m. Marcus. 97 s. J o .
Betänkande med förslag till omorganisation av den med
statsmedel understödda kemiska analys- och kontrollverksamheten. Hceggström. 80 s. J o .
Betänkande med förslag rörande förhandlingsordning
för statstjänstemän. Norstedt. 153 s. K.
Betänkande med utredning och förslag rörande r kets
ekonomiska kartläggning och därmed sammanhängande organisationsspörsmål angående rikets landkarteverk. Idun. 278 s. 7 kartbiJ. J o .
1935 års lotsverkäsakkunniga. Betänkande 2 Förslag
till lotsförordning. Marcus. 112 s. H .
Betänkande med utredning och förslag angående sammanförande och organisation av i Stockholm befintliga arkeologiska samlingar från Medelhavsländerna
och främre Orienten. Hreggström. 68 s E .

l
H ? r . s k l l d é t r - v c k ° r t ej angives, är tryckorten Stockholm. Bokstäverna med fetstil utgöra begynnelsebokstäverna till det departement, under vilket utredningen avgivits, t. ex. E. = ecklesiastikdei artementet J o - torrt
bruksdepartementet. Enligt kungörelsen den 3 febr. 1922 ang\ sta ens offentliga u t r e d S
utgivas utredningarna i omslag med enhetlig färg för varje departement
'ureoningars j u r e anordning (nr 98)
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