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Statens offentliga utredningar 1943
K r o n o l o g i s k
1. Betänkande med författnings- och organisationsförslag för genomförande av ett förstatligande av den
allmänna väghållningen på landet m. m. Beckman.
321 s. K.
2. Flytlningsersättningssakkunniga. Betänkande med förslag till författningar angående ersättning för flyttningskostnad. Marcus. 156 s. Fi.
3. 1941 å r s familjebeskattningssakkunniga.
Betänkande
med. förslag till ändrade grunder för familjebeskaltningen. Marcus. 170 s. Fi.
4. Utredning rörande skogsnäringens ekonomiska läge
med förslag till åtgärder för höjande av näringens
bärkraft. 3. Skogsbrukets transportfrågor: Vägar och
järnvägar. Idun. 2C0 s. Jo.
5. Utredning rörande polismäns anslutning till politiska ytterlighetsriktningar m. m. Norstedt. 40 s. S.
6. Utredning och förslag angående pappersformaten inom statsförvaltningen. Beckman. 116 s. H.
7. 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar. Bilaga 1. Hygieniska förutsättningar för skolarbetet. Av U. Iljärne. Idun. 66 s. E .
8. Betänkande angående levnadskostnadsindex.
Norstedt. 147 s. Fi.
9. Utredning och förslag angående statsbidrag till daghem och lekskolor m. m. Beckman. 99 s. S.
10. 1940 års civila byggnadsutredning. Betänkande 1. Förslag till ändringar i Kungl. Maj:ts byggnadsstadga
samt till föreskrifter rörande planläggning och utförande av byggnad för vissa vårdanstalter och folktandpolikliniker. Beckman. 80 s. K.
11. Utredning rörande den tekniskt-vetenskapliga forskningens ordnande. 4. Förslag till åtgärder för textilforskningens ordnande. Haeggström. 82 s. H.
12. Betänkande med förslag till statliga åtgärder för
stödjande av den privata motorlösa flygningens och
niodellflygningens utveckling. Beckman. 77 s. Fö.
13. Besparingsberedningens slututlåtande. Marcus. 158 s.
Fi.
14. Betänkande angående åtgärder mot spekulation i vattenkraft. Norstedt. 79 s. Ju.
15. Utredning och förslag angående statsbidrag till social
hemhjälpsverksamhet. Beckman. 87 s. S.
16. Utredning rörande den tekniskt-vetenskapliga forskningens ordnande. 5. Förslag till åtgärder för järnoch metallforskningens ordnande. Haeggström. 79 s.
H.
17. Tillströmningen till de fria fakulteterna och arbetsförhållandena närmast efter avlagd examen samt militärtjänstgöringens inverkan på universitetets- och
högskoleungdomens studier och ekonomiska förhållanden. Norstedt. 145 s. S.
18. Utredning och förslag angående planmässigt sparande för familjebildning och statens bosättningslån.
Beckman. 68 s. S.
19. 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar.
Bilaga 2. Den psykologiska forskningens nuvarande
ståndpunkt i fråga om den psykiska utvecklingen hos
barn och ungdom m. m. Idun. 81 s. E.

f ö r t e c k n i n g
20. Betänkande med förslag angående omorganisation
av rättsmedicinalväsendet i riket. Beckman. 182 s. S.
21. Betänkande med förslag till reglering av det militära arvodesväsendet. Beckman. 165 s. F i .
22. Utredning rörande den tekniskt-vetenskapliga forskningens ordnande. 6. Förslag till åtgärder för den
geotekniska forskningens ordnande. Hajggström. 65
s. H.
23. Undersökning av taxeringsutfallet beträffande jordbruksfastighet å landsbygden vid 1938 års allmänna
fastighetstaxering. Norstedt. 170 s. Fi.
24. Betänkande med förslag till lag om redovisningsmedel m. m. Norstedt. 77 s. Ju.
25. Statsmakterna och folkhushållningen under den till
följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen. Del 3.
Tiden juli 1941—juni 1942. Idun. 528 s. Fo.
26. Ladugårdsbyggnadssakkunniga.
Meddelande
nr 1.
Djurstallars planering, värrnchushållning och ventilation. Rydahl. 153 s. J o .
27. Betänkande med förslag till lag om folkskyddsvasendet (Jolkskyddslag) m. m. Beckman. 103 s. S.
28. Betänkande med förslag angående den statliga statistikens organisation ni. m. Marcus. 146 s. Fi.
29. Betänkande rörande sinnesslövårdcns organisation
med hänsyn till erforderliga åtgärder for beredande
av skolundervisning ät liildbara sinnesslöa barn.
Norstedt. 101 s. S.
30. Stadsplaneutredningen 1942. 2. Förslag till vissa hidringar i byggnadsstadgan. Norstedt. 77 s. Ju.
31. Utredning med förslag angående reglering a\ den
territoriella församlingsindelningen i Goteborg. Av
B. Schalling. Haeggström. 118 s., 2 kartor. E.
32. Betänkande med förslag till hamnförordning. Norstedt. 103 s. H.
33. Betänkande rörande reglering av löner och tjänsleförhullanden m. m. för lärarpersonal vid statsunderstödda siunesslöskoldr. Norstedt. 72 s. S.
34. Belänkande med utredning och förslag angående den
högre tekniska undervisningen. Haeggström. 447 s. E.
35. Tabellbilaga till betänkande med utredning och förslag angående den högre tekniska undervisningen.
Haeggström. 155 s. E.
36. Bihang 1 till betänkande med utredning och förslag
angående den högre tekniska undervisningen, innehållande förslag angående läroämnen, lärarbefattningar samt läro- och timplaner vid tekniska högskolan i Stockholm och Chalmers tekniska högskola.
Av 11. Kreugef och S. Ilultin. IIa>ggström. 215 s. E.
37. Bihang 2 till betänkande med utredning och förslag
angående den högre tekniska undervisningen, innehållande förslag angående byggnader samt utrustning och möblering för tekniska högskolan i Stockholm samt Chalmers tekniska högskola. Av H. Kreiiger och S. Hultin. Haeggström. 131 s. E.
38. Handledning rörande tillämpningen av administrativa
fullmaktslagen. Beckman. 36 s. S.
39. Utredning angående Norrlands näringsliv. Idun. (2),
196 s., 1 karta. Jo.

Anm. Om särskild tryckort ej angives, är tryckorten Stockholm. Bokstäverna med fetstil utgöra begynnelsebokstäverna till det departemenf, under vilket utredningen avgivits, t. ex. E. = ecklesiastikdepartementet, J o .
= 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.

