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§ 158

Yttrande avseende införande av
checksystem för musikundervisning i
Lunds kommun
Dnr KU 2016/0724

Sammanfattning
På uppdrag av kommunfullmäktige utredde kultur- och fritidsnämnden
under 2016 förutsättningar för att införa en kulturcheck i Lunds kommun.
Denna utredning översändes till kommunfullmäktige, som den 27 april
2017 beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen, som vidare
har remitterat ärendet till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Kommunfullmäktiges uppdrag lyder som följer:
”Ta fram ett förslag för tillvägagångssätt, tidplan och kostnader för
införande av kulturcheck i form av ett checksystem för musikundervisning
som ett första steg i att minska köerna till kulturskolan. Utredningen ska
vara färdig för behandling i nämnden under 2017.”
Vid ett beslut som leder till införande av musikcheckar har avsatts 5,5
miljoner kronor i ramtilldelning för kultur- och fritidsnämnden 2018.
För att denna utökning av ram ska användas utifrån hur uppdraget har
formulerats, med mål att möjliggöra för fler barn och unga att få
möjlighet att under sin fria tid lära sig att spela instrument, har kulturoch fritidsförvaltningen framtagit ett förslag till upplägg, den så kallade
lundamodellen.
Förslaget bygger på en analys av den i Lunds kommun genomförda
utredningen 2015, andra kommuners utredningar och utifrån dessa
kommuners ställningstagande att möjliggöra för flera aktörer att bedriva
musikundervisning. Vidare har juridiska, upphandlingstekniska och
ekonomiska förutsättningar undersökts för att skapa ett långsiktigt
hållbart upplägg. Utöver detta har ett informationsmöte med ett antal
aktörer inom området musikundervisning också genomförts.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 december 2017
Förslag till yttrande avseende införande av checksystem för
musikundervisning i Lunds kommun, den 5 december 2017
Remiss från kommunstyrelsen, inkommen den 11 maj 2017
Kommunfullmäktiges beslut den 27 april 2017, § 112
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Yrkanden
Elin Gustafsson (S) yrkar att nämnden ska besluta att översända yttrandet
till kommunfullmäktige.
Gunnar Brådvik (L) yrkar att nämnden ska besluta att rekommendera
fullmäktige att införa musikcheck med möjlighet till auktorisation för
privata musikskolor från och med höstterminen 2018 med möjlighet för
alla anmälda barn att få musikskoleundervisning, att rekommendera
fullmäktige att inkludera en check för instrumentundervisning i grupp på
den musikskola där barnet har valt att gå, med målet att kön till
musikskolan ska försvinna inom ett år, att rekommendera fullmäktige att
vårdnadshavare ska kunna anmäla sig till den auktoriserade musikskola
som de själva väljer, att rekommendera fullmäktige att administrationen
av musikchecken ska genomföras med befintliga resurser samt
att rekommendera fullmäktige att ersättningsnivåerna till skolorna ska ta
hänsyn till skillnader i skolornas momsplikt.
Zoltán G Wagner (KD) yrkar att det i yttrandet ska framgå att nämnden
ska ges ett nytt uppdrag av kommunfullmäktige och yrkar vidare avslag
till Elin Gustafssons (S) med fleras yrkande.
Peter Bergwall (MP), Birger Swahn (M), Gunnar Brådvik (L) och Saima
Jönsson Fahoum (V) yrkar bifall till Elin Gustafssons (S) yrkande.
Birger Swahn (M) yrkar bifall till Gunnar Brådviks (L) yrkanden.
Peter Bergwall (MP) och Elin Gustafsson (S) yrkar avslag till Gunnar
Brådviks (L) yrkanden.
Sven Ingmar Andersson (C) yrkar bifall till Zoltán G Wagners (KD)
yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att tre förslag till beslut föreligger: yrkande från
Elin Gustafsson (S) med flera om att nämnden ska besluta att översända
yttrandet till kommunfullmäktige, tilläggsyrkanden från Gunnar Brådvik
(L) i form av fem att-satser samt yrkande från Zoltán G Wagner (KD) om
att nämnden ska besluta att föreslå att kommunfullmäktige ska tilldela
nämnden ett nytt uppdrag.
Ordföranden ställer inledningsvis proposition på yrkande från Elin
Gustafsson (S) med flera samt yrkande från Zoltán G Wagner (KD) om
att avslå detsamma och finner att nämnden beslutar i enlighet med det
förstnämnda. Ordföranden ställer därefter proposition på yrkande från
Zoltán G Wagner (KD) med flera samt yrkande om avslag till detta och
finner att nämnden beslutar i enlighet med det senare. Votering begärs.
Ordföranden fastställer följande voteringsordning:
Den som vill bifalla yrkande från Elin Gustafsson (S) med flera om att
avslå Zoltán G Wagners (KD) yrkande röstar ja.
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Den som vill bifalla yrkande från Zoltán G Wagner (KD) med flera röstar
nej.
Elin Gustafsson (S), Gabor Tilesch (S), Kerstin Vikner (S), Peter
Bergwall (MP), Julius Eberhard (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V)
röstar ja.
Sven Ingmar Andersson (C) och Zoltán G Wagner (KD) röstar nej.
Birger Swahn (M), Adrian Borin (M) och Gunnar Brådvik (L) avstår
från deltagande i voteringen.
Med sex ja-röster gentemot två nej-röster beslutar kultur- och
fritidsnämnden att avslå yrkande från Zoltán G Wagner (KD).
Ordföranden ställer avslutningsvis proposition på Gunnar Brådviks (L)
fem tilläggsyrkanden samt avslag på dessa och finner att nämnden
beslutar att avslå Gunnar Brådviks (L) fem att-satser.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

översända upprättat yttrande till kommunfullmäktige

Reservationer
Elin Gustafsson (S) och Peter Bergwall (MP) reserverar sig mot fattat
beslut och inkommer med skriftlig reservation, se bilaga 1. Gunnar
Brådvik (L), Birger Swahn (M), Sven Ingmar Andersson (C) och Zoltán
G Wagner (KD) reserverar sig mot fattat beslut till förmån för egna
yrkanden samt inkommer med skriftliga reservationer, se bilaga 2 och 3.
Saima Jönsson Fahoum (V) reserverar sig mot fattat beslut och
inkommer med skriftlig reservation, se bilaga 4.

Protokollsanteckningar
Sengül Köse Lindqvist (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ instämmer i yrkande från Socialdemokraterna och
Miljöpartiet de gröna om att översända upprättat yttrande till
kommunfullmäktige.”
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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KU 2017/0832

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen,
2017-12-14, klockan 17.30–20.00

Ledamöter

Elin Gustafsson (S), ordförande
Peter Bergwall (MP), vice ordförande
Birger Swahn (M), 2:e vice ordförande
Gabor Tilesch (S)
Kerstin Vikner (S)
Adrian Borin (M)
Julius Eberhard (MP)
Gunnar Brådvik (L)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Sven Ingmar Andersson (C)
Zoltán G Wagner (KD)

Ersättare

Lars Westerberg (S)
David Tinglöv (M)
Elsa Christersson (MP)
Fabian Zäll (L)
Göran Fries (V)
Nita Lorimer (V)
Erik Dahlén (C)
Sengül Köse Lindqvist (FI)

Övriga

Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Vera Lazarevic, administrativ chef
Annika Eklund, kulturchef, §§ 155-163
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, bibliotekschef, §§ 155-163
Katarina Franzén, nämndsekreterare
Åsa Nacking, konsthallschef, §§ 155-156, 163

Justerare

Adrian Borin (M)

Paragrafer

§§ 155-165

Plats och tid för justering

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2017-12-21

Underskrifter
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Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Elin Gustafsson (S)

Justerare

Adrian Borin (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-12-14

Paragrafer
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Datum då anslaget sätts upp

2017-12-22

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Franzén
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