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Bevara eller gallra? - Allmänna råd för kommunernas 
och landstingens utbildningsväsende. Tredje omarbe-
tade och utökade upplagan. 
Den tredje 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 kommunernas och landstingens utbildningsväsende.  

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

Richard Hallgren, arkivarie vid Stadsarkivet i Uppsala, har gjort utredningen 
med förslag om förändringar till denna upplaga. Råd om bevarande och gall-
ring av förskoleverksamhetens handlingar har överförts till dessa råd. Dessu-
tom har tillkommit ett avsnitt om folkhögskolornas handlingar.  

Ett exemplar av häftet Bevara eller gallra? Gallringsråd nr 2. Allmänna råd 
för kommunernas och landstingens utbildningsväsende bifogas till kom-
munstyrelsen för kännedom. Ytterligare exemplar kan beställas från Kom-
mentus Förlag AB, Litteratur, 117 99  STOCKHOLM, tel 08 - 709 59 90 eller 
fax 08 - 19 24 10, beställningsnummer 7099-860-4. Pris 125 kr. Moms, frakt 
och expeditionsavgift tillkommer. 
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Frågor med anledning av uppgifter som lämnas i detta cirkulär kan ställas till 
Per Matsson, tel 08 – 57 88 77 26 eller 772 43 34, eller Sirpa Rundström, tel 08 
– 57 88 77 25 eller 772 47 46, båda på Komrev AB. 
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Bilaga till kommunstyrelsen: 
Skriften "Bevara eller gallra? Gallringsråd nr 2. Allmänna råd för kommu-
nernas och landstingens utbildningsväsende. Tredje omarbetade och utökade 
upplagan." 
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