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Kultur- och fritidsnämndens
utredningsuppdrag om införande av
kulturcheck i Lunds kommun

Dnr KS 2015/0861

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige utrett
förutsättningarna för införande av kulturcheck i Lunds kommun.
Utredningen översändes till fullmäktige som den 27 april 2017 beslutade
att återremittera ärendet med uppdrag att ta fram ett förslag för
tillvägagångssätt, tidplan och kostnader för införande av kulturcheck i
form av checksystem för musikundervisning som ett första steg i att
minska köerna till kulturskolan. Vidare beslutade fullmäktige att
utredningen skulle vara färdig för behandling i nämnden under 2017.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 januari 2018.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 14 december 2017, § 158.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 november 2017.
Kommunfullmäktiges beslut den 27 april 2017, § 112, jämte bilagor.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) och Emma Berginger (MP) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att översända yttrandet till kommunfullmäktige och därmed anse
återremissuppdraget slutfört.
Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C) och
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar i första hand att kommunstyrelsen
beslutar
att återremittera ärendet till kommunkontoret för att i samverkan med
kultur- och fritidsförvaltningen utreda ett musikchecksystem som utgår
ifrån ackreditering av leverantörer och ej offentlig upphandling,
möjliggör olika driftsformer hos leverantörer och inte endast aktiebolag,
möjliggör gruppundervisning för musikelever, öppnar för checksystem
för samtliga barn och ungdomar som önskar musikundervisning oavsett
instrument samt att göra ytterligare jämförelser med andra kommuner
som har ett kultur- eller musikchecksystem.
i andra hand att kommunstyrelsen beslutar
att uppmana kommunfullmäktige att återremittera ärendet till kultur- och
fritidsnämnden för att utreda ett musikchecksystem som utgår ifrån
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ackreditering av leverantörer och ej offentlig upphandling, möjliggör
olika driftsformer hos leverantörer och inte endast aktiebolag, möjliggör
gruppundervisning för musikelever, öppnar för checksystem för samtliga
barn och ungdomar som önskar musikundervisning oavsett instrument
samt att göra ytterligare jämförelser med andra kommuner som har ett
kultur- eller musikchecksystem.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå
kommunfullmäktige
de 5,5 miljonerna som kommunfullmäktige avsatt används till att stärka
befintlig verksamhet vid Kulturskolan.
Anders Almgren (S) yrkar avslag på Christer Wallins (M) m.fl
återremissyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Christer Wallins (M) m.fl
återremissyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår
återremissyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för avslag på återremissyrkandet.
Nej för bifall till återremissyrkandet.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarson (V) röstar Ja.
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Christer Wallin (M), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Louise Rehn Winsborg (M), Mattias Horrdin (C), Philip Sandberg
(L) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 6 Ja-röster mot 7 Nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Christer Wallins (M)
m.fl återremissyrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

återremittera ärendet till kommunkontoret för att i samverkan med
kultur- och fritidsförvaltningen utreda ett musikchecksystem som
utgår ifrån ackreditering av leverantörer och ej offentlig
upphandling, möjliggör olika driftsformer hos leverantörer och inte
endast aktiebolag, möjliggör gruppundervisning för musikelever,
öppnar för checksystem för samtliga barn och ungdomar som
önskar musikundervisning oavsett instrument samt att göra
ytterligare jämförelser med andra kommuner som har ett kultureller musikchecksystem.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet,
Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 53/01-02.

Protokollsanteckningar
Socialdemokraterna, Miljöpartiet: Vi vill att de avsatta 5,5 Mnkr ska
användas till barn och ungas kulturutbildning. Alliansens förslag
garanterar ingen effektiv användning av anslaget.
Caroline Ljungqvist (FI): Feministiskt initiativ instämmer i
vänsterpartiets yrkande.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-02-07 klockan 15.00–21.05

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf, §§ 37-65, kl 16:20-21:05
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 30-42, kl 15:00-17:35
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Philip Sandberg (L)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 30-36
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M), §§ 43-65
Dan Ishaq (M), tjänstgör för Börje Hed (FNL) §§ 54-65
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Börje Hed (FNL) §§ 30-53

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V), kl 15:40-20:50
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga

Ann Fröström, Tf kommunikationschef
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-16:30
Jytte Lindborg, skoldirektör, kl 15:00-15:15

Justerare

Christer Wallin (M)

Paragrafer

§ 30-65

Plats och tid för justering

Rådhuset, onsdagen den 14 februari 2018 kl 15:00

Underskrifter
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Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Christer Wallin (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Paragrafer

§ 30-65

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson
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