
Delgivningar 
 

18.48/600  Skriftlig varning i enlighet med Skollagen kap. 5 (6 och 11§§) 

18.52/600  Avstängning i de obligatoriska formerna i enlighet med Skollagen kap. 5  

18.53/600  Inkommen anmälan om kränkande behandling 

18.54/600  Avstängning i de obligatoriska formerna i enlighet med Skollagen kap. 5  

18.55/600  Inkommen anmälan om kränkande behandling 

17.121/600  Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat 

18.60/600  Inkommen anmälan om kränkande behandling 

18.61/600  Inkommen anmälan om kränkande behandling 

18.33/600  Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat 

18.63/600  Inkommen anmälan om kränkande behandling 

18.64/600  Inkommen anmälan om kränkande behandling 

18.61/600  Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat 

18.63/600  Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat 

18.67/600 Beslut om att inte flytta upp elev i enlighet med Skolförordningen 

(2011:185) 4 kap. 5 § 

18.68/600 Anmälan om skolpliktsbevakning 

18.69/600 Beslut om att inte flytta upp elev i enlighet med Skolförordningen 

(2011:185) 4 kap. 5 § 

18.71/600  Inkommen anmälan om kränkande behandling 

18.72/600  Inkommen anmälan om kränkande behandling 

18.53/600  Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat 

18.55/600  Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat 

18.6/600  Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat 

18.71/600  Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat 

18.72/600  Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat 

18.80/600  Inkommen anmälan om kränkande behandling 

18.81/600  Inkommen anmälan om kränkande behandling 

SHBK-2018-450 Skolskjuts vid växelvis boende 

SHBK-2018-396 Skolskjuts vid växelvis boende 



 

SHBK-2018-451 Skolskjuts vid växelvis boende 

SHBK-2018-449 Skolskjuts vid växelvis boende 

SHBK-2018-467 Skolskjuts vid växelvis boende 

SHBK-2018-569 Skolskjuts vid växelvis boende 

SHBK-2018-647 Skolskjuts vid val av annan skola 

SHBK-2018-352 Skolskjuts vid val av annan skola 

SHBK-2018-351 Skolskjuts vid val av annan skola 

SHBK-2018-511 Skolskjuts vid val av annan skola 

SHBK-2018-466 Skolskjuts vid växelvis boende 

SHBK-2018-609 Skolskjuts vid växelvis boende 

SHBK-2018-610 Skolskjuts vid växelvis boende 

SHBK-2018-611 Skolskjuts vid växelvis boende 

SHBK-2018-520 Skolskjuts vid växelvis boende 

SHBK-2018-518 Skolskjuts vid växelvis boende 

SHBK-2018-371  Skolskjuts vid växelvis boende 

SHBK-2018-480 Skolskjuts vid växelvis boende 

SHBK-2018-479 Skolskjuts vid växelvis boende 

SHBK-2018-618 Skolskjuts vid val av annan skola 

SHBK-2018-619 Skolskjuts vid val av annan skola 

SHBK-2018-744  Skolskjuts vid särskilda skäl  

SHBK-2018-537  Skolskjuts vid särskilda skäl 

SHBK-2018-565  Skolskjuts vid särskilda skäl 

SHBK-2018-762 Reseersättning vid val av annan skola 

SHBK-2018-627 Skolskjuts vid växelvis boende 

SHBK-2018-769 Skolskjuts vid växelvis boende 

SHBK-2018-770 Skolskjuts vid växelvis boende 

SHBK-2018-797 Reseersättning vid val av annan skola 

SHBK-2018-715 Skolskjuts vid växelvis boende 

SHBK-2018-713 Skolskjuts vid växelvis boende 



SHBK-2018-800 Skolskjuts vid val av annan skola 

SHBK-2018-805 Skolskjuts vid växelvis boende 

SHBK-2018-801 Skolskjuts vid val av annan skola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


