
Delgivningar 
 

16.54/600 Skriftlig varning i enlighet med Skollagen, Orosanmälan enligt 

Socialtjänstlagen 14 kap, Avstängning i de obligatoriska formerna enligt 

Skollagen 5 kap. 14 §.  

16.58/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

16.61/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

16.34/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat 

16.5/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat  

16.3/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat  

16.2/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat  

16.6/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat  

16.59/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

16.62/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

16.62/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat  

16.63/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

16.64/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

16.65/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

16.66/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

16.68/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

16.69/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

16.31/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat 

16.69/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat  

16.64/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat  

16.71/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

16.72/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

16.73/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

16.77/600 Skriftlig varning i enlighet med Skollagen  

16.80/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

16.81/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 



16.82/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

16.83/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

16.84/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

16.85/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

16.41/600 Barn- och elevombudet – Utrett förutsättningarna för skadestånd i 

ärendet. Ingen åtgärd, ärendet avslutas. 

16.30/600 Skolinspektionen – beslut i ärende om anmälan om skolsituationen för 

en grundskoleelev. Redovisning av vidtagna åtgärder godkänns, ärendet 

avslutas 

16.38/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat  

15.69/600 Skolinspektionen – Beslut efter uppföljning för förskoleklass och 

grundskola Tundalsskolan 4-6. Ärendet avslutas. 

15.69/600 Skolinspektionen – Beslut efter uppföljning för förskoleklass och 

grundskola Tundalsskolan 7-9. Ärendet avslutas. 

15.69/600 Skolinspektionen – Beslut efter uppföljning för förskoleklass och 

grundskola Bygdeå skola F-6. Ärendet avslutas. 

16.59/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat  

16.88/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


