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Bevara eller gallra? — Allmänna råd för det 
kommunala och landstingskommunala skol-
väsendet. Andra omarbetade och utökade upp-
lagan 
Den andra omarbetade och utökade upplagan av häfte nr 2 i serien "Bevara 
och gallra" har nu kommit från trycket. I häftet ges råd om bevarande och 
gallring av handlingar i det kommunala och landstingskommunala skol-
väsendet.  

Råden är utgivna av Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, i vilken 
ingår representanter för Riksarkivet, Landstingsförbundet och Svenska 
Kommunförbundet.  

Cristina Wahlström, stadsarkivarie i Uppsala, har utrett det kommunala 
skolväsendet och Annika Holmberg, kommunarkivarie i Sollentuna, har gjort 
utredningen om landstingets högskola. Till denna upplaga har frågor om 
bevarande i urval av vissa arkivhandlingar beretts inom Samrådsgruppen för 
kommunala arkivfrågor. Utredningen om särskolan har gjorts av Magnus 
Hjärtström, 1:e arkivarie vid Stadsarkivet i Uppsala, som också svarar för de 
övriga ändringar som gjorts från första upplagan. 
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Ett exemplar av häftet Bevara eller gallra? Gallringsråd nr 2. Allmänna råd 
för det kommunala och landstingskommunala skolväsendet bifogas till 
kommunstyrelsen för kännedom. Ytterligare exemplar kan beställas från 
Kommentus Förlag AB, Litteratur, 117 99  STOCKHOLM, tfn 08 - 709 59 90 
eller fax 08 - 19 24 10, beställningsnummer 7099-386-6. Pris 125 kr. Moms, 
frakt och expeditionsavgift tillkommer. 

Frågor med anledning av uppgifter som lämnas i detta cirkulär kan ställas till 
Per Matsson, tfn 08 - 772 43 34, eller Sirpa Rundström, tfn 08 - 772 47 46, båda 
på Komrev AB. 
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