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Socialdemokraterna och Miljöpartiet reservation
9. Kultur- och fritidsnämndens utredningsuppdrag om införande av
kulturcheck i Lunds kommun, (KF)
När det borgerliga minoritetsstyret i sin iver vill gå från ord till handling med sina
marknadsliberala idéer kring kultur- och musikundervisning verkar de ha glömt bort sina
tidigare utställda löften.
Under förra mandatperioden har de borgerliga partierna tillsammans med Sverigedemokraterna
beställt utredningsuppdrag på utredningsuppdrag. När dessa inte varit till belåtenhet har ärendet
återremitterats med nya direktiv. När de borgerliga partierna nu tagit över ordförandeklubborna
verkar tiden för utredningar och eftertänksamhet vara borta. Mängder av skattemedel har till
dags dato använts för utreda och producera förslag utifrån de uppdrag som de borgerliga
partierna tillsammans med Sverigedemokraterna ålagt ömsom kultur- och fritidsnämnden
ömsom kommunstyrelsens. Ändå vill dessa sex partier med ett klubbslag gå på tvärs mot vad
utredningarna ensidigt visat. Det ackrediteringssystem som nu föreslås införas är av
kommunens tjänstemän rekommenderat att inte välja. Det är också ett system vars
konsekvenser vid ett införande inte är utrett.
Dessutom ändras förutsättningarna för kulturskolan radikalt med detta förslag. Innan valet har
de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna hävdat att införandet av ett checksystem inte
ska få någon inverkan på kulturskolans verksamhet. Efter valet väljer de istället att inkorporera
kulturskolan i checksystemet. Vilket riskerar att skapa radikalt försämrade förutsättningar för
en av Sveriges bästa och bredaste kulturskolor. Innan valet har de borgerliga partierna och
Sverigedemokraterna även hävdat att kostnaden för ett checksystem inte kommer bli dyrare än
de 5,5 miljoner kronor som avsatts i budgeten. Vi socialdemokrater och miljöpartister har under
hela processen, med starkt stöd av de utredningar som de borgerliga partierna och
Sverigedemokraterna beställt genom kommunfullmäktige, hävdat att detta är felaktigt. Mer
pengar kommer att krävas. Detta erkänner nu också det borgerliga minoritetsstyret i sitt nya
förslag. 5,5 miljoner kronor räcker bara till en avgränsad grupp barn och unga. Hur mycket
systemet fullt utbyggt kommer att kosta och var dessa pengar ska tas ifrån framgår inte. Att
detta mycket dyra och inte utredda system kommer att påverka kulturskolan negativt är väldigt
sannolikt.
Därför är vi socialdemokrater och miljöpartister fortsatt fast övertygade om att det enklaste och
mest kostnadseffektiva sättet att minska köerna till kulturskolan är genom att utöka antalet
platser på kulturskolan. Genom att göra så skulle dessutom både ett brett utbud och hög kvalitet
garanteras, vilket ingetdera kan göras med det nya checksystemet.
Därför reserverar vi oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för våra egna yrkanden.
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