Interpellation till kommunalrådet
Anders Almgren (S)
Lund 2020-04-28

Är (S) beredda att trygga barnens och de ungas musikaliska
framtid?
Den 28 februari 2019 beslutade kommunfullmäktige att uppdra åt Kultur- och fritidsnämnden
att från och med höstterminen 2019 införa ett valfrihetssystem för musikundervisning med
ackrediterade utförare, en så kallad musikcheck.
Under läsåret HT19/VT20 gavs vårdnadshavare till barn födda 2011 och 2012 möjlighet till
att söka checken. Reformen har redan blivit en succé! I slutet av januari 2020 skickades en
enkät till vårdnadshavarna för elever med musikcheck. Vårdnadshavarna har visat sig vara
mycket nöjda med undervisningen – snittbetyget är hela 4,7 av 5!
Under höstterminen hade totalt 479 elever startat sin undervisning inom musikchecken. Under
vårterminen har ytterligare ett antal elever tillkommit, vilket innebär att antalet aktiva elever
inom musikchecken den 31 mars 2020 var 625 stycken. Detta ska ses mot de 7 elever i
berörda årskurser som deltog i den kommunala kulturskolans undervisning innan systemet
genomfördes. En enorm ökning av barn som får ta del av kommunalt subventionerad
musikundervisning i kommunen!
Till hösten kommer ytterligare en årskurs att omfattas av systemet och nästa år blir det
ytterligare två. Innan mandatperioden är slut väntas ca 2 000 barn och unga få ta del av
checken.
Det har emellertid rått politisk oenighet kring checken inom Lundapolitiken och Kvintetten
saknar som bekant majoritet i fullmäktige.
Nu när vi sett hur välfungerande checken blivit och att så många barn fått möjlighet att ta del
av musikundervisning i kommunen är det viktigt att hitta en bred politisk enighet för checken.
Risken är annars att systemet rivs upp och, på sikt, tusentals barn får indragen
musikundervisning.
Undertecknad skulle därför vilja fråga Almgren:
Är Anders Almgren beredd att tillsammans med Liberalerna trygga den musikaliska
framtiden för de barn och unga som använder musikchecken?
Socialdemokraterna och Liberalerna skulle gemensamt kunna uträtta mycket gott för barn och
ungas musikutövande i kommunen. Tillsammans har Kvintetten och Socialdemokraterna den
majoritet som krävs för att trygga checkens framtid. Min dörr står alltid öppen för samtal!

Gunnar Brådvik (L)

