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§ 110

Yttrande gällande vidare utredning av ett
musikchecksystem för musikundervisning
Dnr KU 2016/0724

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige
utrett förutsättningarna för införande av kulturcheck i Lunds
kommun. Utredningen översändes till kommunfullmäktige, som den
27 april 2017 beslutade att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen med uppdraget 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. Avsatt för detta ändamål finns 5,5
miljoner kronor, vilket är utgångspunkten att förhålla sig till gällande
att bygga ett hållbart upplägg. Vidare beslutade kommunfullmäktige
att utredningen skulle vara färdig för behandling i nämnden under
2017.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 februari 2018 att återremittera
ärendet till kommunkontoret för ytterligare utredning i samverkan
med kultur- och fritidsförvaltningen avseende nedanstående
frågeställningar. Ärendet har därefter remitterats till kultur- och
fritidsnämnden för yttrande utifrån följande formulering: ”ett
musikchecksystem, som utgår från ackreditering av leverantör och ej
offentlig upphandling, möjliggör olika driftsformer hos leverantör och
inte endast aktiebolag, möjliggör gruppundervisning för musikelever,
öppnar checksystemet för samtliga barn och ungdomar, som önskar
musikundervisning oavsett instrument samt att göra ytterligare
jämförelser med andra kommuner som har ett kultur- eller
musikchecksystem.”
Om musikcheck ska införas i Lunds kommun är förvaltningens
slutsatser att:
Förfarandet utgår från den avsatta summan om 5,5 miljoner kronor.
Utifrån detta upphandlas ett antal platser hos de aktörer, som
kvalificerar sig enligt upphandlingsunderlag. Till exempel 150
undervisningsplatser för piano, 100 för gitarr, 25 för trummor etc.
Vidare måste redan inskrivna elever hos externa aktörer samt syftet
med satsningen: att bereda fler barn i Lunds kommun undervisning i
musik, synkroniseras och avvägas. En administrativ funktion för
handläggning och uppföljning behöver resurssättas.
Kommunen behöver i avtal med aktörer formalisera återkommande
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deltagande i process kring gemensamt mål, kunskapsutveckling och
samverkan.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 augusti
2018
Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2018, § 53

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Gunnar Brådvik (L) yrkar att nämnden ska besluta att översända
upprättat yttrande avseende vidare utredning gällande införande av
ett musikchecksystem för musikundervisning i Lunds kommun till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Gabor Tilesch (S), Elsa Christersson (MP) och Saima Jönsson Fahoum
(V) yrkar bifall till Elin Gustafssons (S) yrkande om att nämnden ska
bifalla förvaltningens förslag.
Birger Swahn (M) och Sven Ingmar Andersson (C) yrkar bifall till
Gunnar Brådviks (L) yrkande om att nämnden ska besluta att
översända upprättat yttrande avseende vidare utredning gällande
införande av ett musikchecksystem för musikundervisning i Lunds
kommun till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger: yrkande
från Elin Gustafsson (S) med flera om att nämnden ska besluta att
bifalla förvaltningens förslag samt yrkande från Gunnar Brådvik (L)
med flera om att nämnden ska besluta att översända upprättat
yttrande avseende vidare utredning gällande införande av ett
musikchecksystem för musikundervisning i Lunds kommun till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Ordföranden ställer
proposition på de två yrkandena och finner att nämnden beslutar i
enlighet med det förstnämnda.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
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godkänna upprättat yttrande avseende vidare utredning
gällande införande av ett musikchecksystem för
musikundervisning i Lunds kommun samt översända yttrandet
till kommunstyrelsen
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Reservationer
Elin Gustafsson (S), Elsa Christersson (MP), Saima Jönsson Fahoum
(V) och Zoltán G Wagner (-) reserverar sig mot fattat beslut samt
inkommer med skriftliga reservationer, se bilaga 3 och 4. Birger
Swahn (M), Gunnar Brådvik (L) och Sven Ingmar Andersson (C)
reserverar sig mot fattat beslut till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckningar
Gunnar Brådvik (L) för, med instämmande från Birger Swahn (M)
och Sven Ingmar Andersson (C) följande anteckning till protokollet:
”Alliansen är inte tillfreds med nämndens yttrande.”
Sengül Köse Lindqvist (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ vill satsa befintliga avsatta medel direkt till
Kulturskolan. Pengarna får bättre effekt och vi kan få bättre kvalitet
och utöka mångfalden i Kulturskolans regi.”
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen,
2018-09-20, klockan 17.30–21.20

Ledamöter

Elin Gustafsson (S), ordförande
Birger Swahn (M), 2:e vice ordförande
Gabor Tilesch (S)
Kerstin Vikner (S) §§ 102-105, 107-114
Adrian Borin (M)
Julius Eberhard (MP)
Gunnar Brådvik (L)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Sven Ingmar Andersson (C)
Zoltán G Wagner (-)

Tjänstgörande ersättare

Elsa Christersson (MP), ersättare för Peter Bergwall (MP)
Lars Westerberg (S) §§ 115-117, ersättare för Kerstin Vikner (S)

Ersättare

Lars Westerberg (S) §§ 102-105, 107-114
Elvira Mehic (S)
Ioakim Vasiliadis (L) §§ 102-105, 107-114
Nita Lorimer (V)
Joakim Andersson (C)
Sengül Köse Lindqvist (FI)

Övriga

Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Peder Severin, tf. administrativ chef
Annika Eklund, kulturchef
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, bibliotekschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare
Karin Larsson, utvecklingsstrateg, §§ 102-105, 107-113
Lena Nielsen, ekonom, §§ 102-105
Lotta Brusk, producent, §§ 102-104
Ellen Isaksson, lovkoordinator, §§ 102-104
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Birger Swahn (M)

Paragrafer

§§ 102-105, 107-117

Plats och tid för justering

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2018-09-28
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Underskrifter
Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Elin Gustafsson (S)

Justerare

Birger Swahn (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§§ 102-105, 107-117

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-01

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Franzén
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