
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-08-15  1 (18) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1). Östhammar, kl. 08.30-15.00 
 

Beslutande Matts Eriksson (S)  
Lennart Norén (S)  
Marie Hägerbaum (S) 
Josefine Nilsson (C)  
Sven Olof Svensson (S) 
Christer Lindström (M)  
Sabina Stål (KD) 
Fredrik Jansson (BOA) 
Ulrika Melin (KD) 

Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef 
Per-Åke Berg, nämndsekreterare 
Sara Ersund, ekonom, §§ 90-104 
Caroline Schnell, kurator, § 91 
Sofia Lindgren, Lärarnas Riksförbund, §§ 96-104 
Pernilla Eklund, Lärarförbundet, §§ 90-104 

 
Utses att justera Christer Lindström (M)  
Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2019-08-15  

 
Underskrifter Sekreterare            Omedelbart justerad paragraf 103 
 Per-Åke Berg  
 Ordförande   
 Josefine Nilsson (C)  
 Justerande   
 Christer Lindström (M)  
   

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2019-08-15 
Datum för anslags uppsättande 2019-08-15 
Anslags nedtagande 2019-09-06 
Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift   
 Per-Åke Berg  

 

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-08-15  2 (18) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1). Östhammar, kl. 08.30-15.00 
 

Beslutande Matts Eriksson (S)  
Lennart Norén (S)  
Marie Hägerbaum (S) 
Josefine Nilsson (C)  
Sven Olof Svensson (S) 
Christer Lindström (M)  
Sabina Stål (KD) 
Fredrik Jansson (BOA) 
Ulrika Melin (KD) 

Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef 
Per-Åke Berg, nämndsekreterare 
Sara Ersund, ekonom, §§ 90-104 
Caroline Schnell, kurator, § 91 
Sofia Lindgren, Lärarnas Riksförbund, §§ 96-104 
Pernilla Eklund, Lärarförbundet, §§ 90-104 

 
Utses att justera Christer Lindström (M)  
Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2019-08-19  

 
Underskrifter Sekreterare            Paragrafer 90-104 
 Per-Åke Berg  
 Ordförande   
 Josefine Nilsson (C)  
 Justerande   
 Christer Lindström (M)  
   

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2019-08-15 
Datum för anslags uppsättande 2019-08-19 
Anslags nedtagande 2019-09-10 
Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift   
 Per-Åke Berg  
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Sammanträdesdatum  Sid 
2019-08-15  3 (18) 

Barn- och utbildningsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-08-15  4 (18) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

§ 90. Tillkommande ärenden 

− Organisation vid Snesslinge skola höstterminen 2019 
− Yrkeshögskoleutbildning: Processtekniker   



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-08-15  5 (18) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 91. Liv- och hälsa ung 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram ett 
kvalitativt sätt att mäta barn och ungas mående i Östhammars kommun som ett komplement 
till Liv och hälsa ung. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av enkätundersökningen som genomförts i årskurs 7, 9 och årskurs 2 i 
gymnasiet. 

Liv och hälsa ung är Uppsala läns gemensamma enkätundersökning, som ger kunskap om 
unga i länet och är en arena för unga att få komma till tals i frågor som rör dem. 

Eleverna får i Liv och hälsa ung besvara frågor om hälsa och trygghet, sin fritid, om 
inflytande och demokrati, och hur de ser på framtiden, för dem själva och för världen i stort. 
Resultatet kan användas för planering och uppföljning samt som underlag för hälsofrämjande 
och förebyggande insatser. Ett övergripande och långsiktigt mål är att Liv och hälsa ung ska 
vara en del i de underlag och prioriteringar som styr kommunernas och Region Uppsalas 
åtgärder för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för barn och ungdomar.  
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning av enkätundersökningen. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Caroline Schnell redovisar resultaten från enkätundersökningen och resultaten diskuteras. 
 

Förslag 
Matts Eriksson (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen 
i uppdrag att ta fram ett kvalitativt sätt att mäta barn och ungas mående i Östhammars 
kommun som ett komplement till Liv och hälsa ung. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden 
bifaller Matts Erikssons (S) förslag.  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-08-15  6 (18) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2018-117 

§ 92. Arbetsformer: Val av kontaktpersoner 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om kontaktpersoner till förskolor och skolor enligt 
bilaga. 
 

Ärendebeskrivning 
Alla förskolor och grundskolor i Östhammars kommun har ett skolråd som utgör ett viktigt 
forum för samverkan mellan hem och förskola/skola.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har sedan lång tid tillbaka utsett kontaktpersoner för de olika 
enheterna.  
 

Beslutsunderlag 
Lista på enheter. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Josefin Nilsson redovisar förslaget till kontaktpersoner till förskolor och skolor. 

Beslutet skickas till 
Skolledare 

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-08-15  7 (18) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-138 

§ 93. Behovskartläggning av sim- och sporthallar 
Beslut 
Barn- och utbildningschefen får i uppdrag att boka ett arbetsmöte angående skolans behov av 
sim-och sporthallar i kommunen mellan barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott och 
kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott samt berörda tjänstemän. 
 
Ärendet återrapporteras vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-11-07. 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med en behovskartläggning avseende sim- och 
sporthallar. Barn- och utbildningsnämnden ges möjlighet att komma in med underlag till 
kultur- och fritidsförvaltningen senast 2019-10-01. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig diskussion. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund informerar om den behovskartläggning som ska göras gällande sim- och 
sporthallar.  
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-08-15  8 (18) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2018-122 

§ 94.  Intern kontrollplan 2019: Delredovisning 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner delredovisningen av den interna kontrollplanen för 
2019 med tillägg att ytterligare en delredovisning ska göras kring hantering av 
belastningsregister under hösten 2019. 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att undersöka 
möjligheten att utöka kontrollen till att även gälla redan anställd personal med jämna 
mellanrum. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog 2010-09-28 § 82 reglemente för intern kontroll. Reglementet 
syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern 
kontroll. 
Barn- och utbildningsnämnden antog 2018-12-13 intern kontrollplan för 2019.  
 
Beslutsunderlag 
Delredovisning av Intern kontrollplan 2019. 

Ärendets behandling 
Den interna kontrollplanen redovisas 2 gånger per år. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg redovisar delredovisningen av den interna kontrollplanen för 
år 2019. En diskussion om bristerna gällande uppvisande av belastningsregister följer. 
 
Tilläggsförslag 
Matts Eriksson (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen 
i uppdrag att undersöka möjligheten att utöka kontrollen till att även gälla redan anställd 
personal med jämna mellanrum. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på tilläggsförslaget och finner att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller tilläggsförslaget. 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Förvaltningsekonom 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-08-15  9 (18) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2018-011 

§ 95. Årsbudget 2019: Budgetuppföljning per juni 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska kontinuerligt följa upp verksamheten och regelmässigt 
rapportera hur den utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
Budgetuppföljning görs varje kvartal och vid behov. 
 
Beslutsunderlag 
Driftsbudgetuppföljning per juni 2019. Uppföljning av investeringsbudget per juni 2019. 

Ärendets behandling 
Budgeten följs kontinuerligt av barn- och utbildningsnämnden. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund redovisar driftbudgetuppföljningen per juni 2019. 

Beslutet skickas till 
Arkiv. 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-08-15  10 (18) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2019-030 

§ 96.  Årsbudget 2020: Preliminär budget och verksamhetsplan 
samt flerårsplan 2021-2023 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av preliminär budget. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om preliminär drift- och investeringsbudget och 
verksamhetsplan för 2020 samt flerårsplan 2021-2023. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning. 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-11 § 51, 2019-05-16 § 72. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund redovisar utkast till preliminär budget. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningsekonom 
Barn- och utbildningschef 
 
 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-08-15  11 (18) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 97. Redovisning av pågående projekt 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av pågående projekt inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om nedanstående projekt: 
 

− Arbetet med Frösåkersskolan. Tiundaskolan i Uppsala har fått kritik vid inspektioner 
vad gäller bland annat ventilation, ljudnivåer och städning. Nya Frösåkersskolan som 
ska byggas har många likheter med Tiundaskolan och projektet behöver därför ses 
över i dessa avseenden. Detta kan komma att innebära fördyringar. 

 
− Arbetet med utbyggnaden av Österbyskolan försenas med åtminstone 3-4 månader 

beroende på att upphandlingen har överklagats. 
 

− Arbetet med de nya förskolorna fortgår som planerat. 
 

− De luftrenare som finns vid Hammarskolan har gett fin luft och kan nu plockas bort 
och flyttas till grundsärskolan och fritidshemmet. När genomlysningen av 
skolbyggnaderna är klar måste barn- och utbildningsnämnden ta beslut om 
organisationen i Gimo.  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-08-15  12 (18) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 98. Information från förvaltningen 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av information från förvaltningen. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om nedanstående punkter: 
 

− Från den 1 juli har förskolechef bytt namn till rektor. 

− På Edsskolan har Johan Köhler anställts som rektor och Margareta Rahm Jansson som 
biträdande rektor. 

 
− På Hammarskolan har Malin Andersson anställts som tf rektor. 

 
− Som verksamhetschef för grundskolan har Cecilia Eriksson anställts. 

 
− Socialchef Håkan Dahlqvist har slutat. Lisbeth Bodén kommer även att vara tf 

socialchef från och med 2019-09-16 till och med 2019-12-31.  
 

− Antal elever som söker grundskola i en annan kommun har minskat de senaste tre 
åren. 

 
− Meritvärdet och betygen för 2019 är bättre jämfört med föregående år. 

 
− Barn- och utbildningsförvaltningen får nu betala för att använda gräsplanerna i Gimo.   



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-08-15  13 (18) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 99. Rapporter från skolråd m.m. 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden rapporterar från möten på skolråd m.m. 

Finns inga rapporter att redovisa.  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-08-15  14 (18) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 100. Redovisning av delegationsbeslut 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
När barn- och utbildningsnämnden delegerat sin beslutanderätt träder delegaten helt in i 
nämndens ställe. Beslut som fattas enligt delegationsordning är juridiskt sett barn- och 
utbildningsnämndens beslut och kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut. Alla 
beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till barn- och utbildningsnämnden.  
 
Följande förteckningar över delegationsbeslut i verksamhetsfrågor redovisas: 
 

− Finns inga förteckningar över delegationsbeslut att redovisa.  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-08-15  15 (18) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 101. Information 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut som tagits av andra myndigheter samt annan viktig information som 
berör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.  
 
1)  Dnr KS-2019-110 
 Utdrag ur protokoll fört vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-06-11 
avseende Budget 2020 och flerårsplan, ramförslag. 
 
2)  Dnr KS-2019-322 
 Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-18 avseende 
Tertialuppföljning per sista april 2019. 
 
3)  Dnr KS-2019-354 
 Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-18 avseende 
Avveckling av grundskole- och fritidsverksamheten vid Snesslinge skola. 
 
4)  Dnr KS-2019-355 
 Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-18 avseende 
Avveckling av grundskole- och fritidsverksamheten vid Gräsö skola. 
 
5)  Dnr KS-2019-433 
 Utdrag ur protokoll fört vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-06-25 
avseende Budgetuppföljning maj 2019. 
 
6)   
 Information om ny lag om tobak och liknande produkter som gäller från och med den 1 juli 
2019. 
 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-08-15  16 (18) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

§ 102. Kurs- och konferensinbjudningar 
Beslut 
Inga kurs- och konferensinbjudningar har inkommit. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av aktuella kurs- och konferensinbjudningar. 

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-08-15  17 (18) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-140 

§ 103.  Organisation vid Snesslinge skola höstterminen 2019 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att eleverna vid Snesslinge grundskola omplaceras till 
Edsskolan från och med terminsstart 2019-08-19. Rektor får i uppdrag att fullfölja den 
planerade organisationen och verksamheten för hösten 2019.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fattade 2019-06-18 beslut om att verksamheten vid Snesslinge skola 
avvecklas från och med vårterminen 2020. Beslutet har inte vunnit laga kraft i och med en 
överklagan. 
Det preliminära elevantalet i Snesslinge grundskola (åk F-3) är fyra hösten 2019. Att driva 
verksamheten med detta elevantal innebär stora ekonomiska och organisatoriska svårigheter. 
Rektor har, med stöd av förvaltningschef, föreslagit att det mest lämpliga är att eleverna vid 
Snesslinge skola påbörjar sin skoldag vid Snesslinge skola under hösten men sedan åker till 
Edsskolan, tillsammans med personal från Snesslinge skola, och har sin undervisning där. På 
eftermiddagen åker eleverna tillbaka till Snesslinge skola tillsammans med personal. 
Fritidshemmet påverkas inte av förslaget utan kommer att drivas som tidigare i Snesslinge 
skolas lokaler. 
Efter avstämning med Skolinspektionen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har 
barn- och utbildningsförvaltningen konstaterat att ett förslag enligt ovan inte kan fattas innan 
kommunfullmäktiges beslut att avveckla Snesslinge skola vunnit laga kraft. Förslaget ska 
därför ses som en omplacering och kan fattas av nämnd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 

Ärendets behandling 
Tillkommande ärende. Frågan diskuterades på arbetsutskottet 2019-08-05. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Förvaltningsekonom 
Rektor 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-08-15  18 (18) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-139 

§ 104.  Yrkeshögskoleutbildning: Processtekniker 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beviljar start av YH-utbildningen Processtekniker som börjar 
den 30 september 2019 med 20 platser. Eventuellt ekonomiskt underskott som utbildningen 
genererar ska rymmas inom vuxenutbildningsenhetens tilldelade budgetram. 
Barn- och utbildningsnämnden ger arbetsutskottet i uppdrag att ta upp frågan om finansiering 
av Vuxenutbildningen med KSAU. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-09-06 att starta yrkeshögskoleutbildningen 
Processtekniker. Östhammars kommun med Vuxenutbildningen som ansvarig huvudman är 
beviljade att starta ännu en utbildningsomgång till processtekniker med start 30 september 2019. 
Om det blir färre antagna än 20 så finns en risk att Vuxenutbildningens budget påverkas negativt. 
Utbildningen har idag 15 behöriga sökanden till 20 platser och marknadsföring för utbildningen 
pågår. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 

Ärendets behandling 
Tillkommande ärende. 

Dagens sammanträde 
Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Förslag 
Matts Eriksson (S) föreslår att: 
Barn- och utbildningsnämnden beviljar start av YH-utbildningen Processtekniker som börjar 
den 30 september 2019 med 20 platser. Eventuellt ekonomiskt underskott som utbildningen 
genererar ska rymmas inom vuxenutbildningsenhetens tilldelade budgetram. 
Barn- och utbildningsnämnden ger arbetsutskottet i uppdrag att ta upp frågan om finansiering 
av Vuxenutbildningen med KSAU. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Matts Erikssons (S) förslag och 
finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller Matts Erikssons (S) förslag. 
 

Beslutet skickas till 
Verksamhetschef samt rektor 



 

   
BESLUT 
2019-08-15 

 
Barn- och utbildningsnämnden  
 
 

Enhet Kontaktpersoner 
Förskolor och familjedaghem  

Förskolorna i Öregrund och Gräsö 
(Skutan och Tärnan)  
 

Emma Kruse 
Ulrica Melin 

Förskolorna i Östhammar 
(Logården, Marieberg och Tomtberga) 

Suzan Karagöz 
Ulrica Melin 

Förskolorna i Alunda 
(Alma, Ekeby, Furustugan Myran) 

Martin Herdin  
Stefan Larsson 

Förskolorna I Österbybruk 
(Eken och Granen) 

Sven-Olof Svensson 
  Sabina Stål  

Förskolorna i Gimo  
(Diamanten och Rubinen) 

 Ann-Charlotte Grehn 
Sabina Stål 

Familjedaghemmen 
(Alunda, Gimo, Hargshamn Österby- 
bruk, Snesslinge, Valö) 

Josefine Nilsson 
Melinda Leufstadius 

Grundskolor 
 

Edsskolan Matts Eriksson 
Filip Uthammar 

Frösåkersskolan Matts Eriksson 
Christer Lindström 

Kristinelundsskolan Lennart Norén 
Filip Uthammar 

Snesslinge skola Marie Hägerbaum  
Maria Arvidsson 

Ekeby skola 
Olandsskolan 

Martin Herdin  
Christer Lindström 

Hammarsskolan  
Särskolan 

Josefin Nilsson 
Stefan Larsson 

Vallonskolan Josefin Nilsson 
Fredrik Jansson 

Gräsö skola 
Öregrunds skola 

Emma Kruse 
Ulrica Melin 

Österbyskolan Robert Ek 
Melinda Leufstadius 

Gymnasium och Kulturskola 
 

Bruksgymnasiet Lennart Norén 
Maria Arvidsson 

Forsmarks skola Josefine Nilsson 
Maria Arvidsson 

Kulturskolan Marie Hägerbaum 
Fredrik Jansson 
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