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§ 10

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 kommunfullmäktige, som den
27 april 2017 beslutade att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen i syfte att ta fram ett förslag för tillvägagångssätt,
tidsplan och kostnader för införande av kulturcheck i form av
checksystem för musikundervisning som ett första steg i att minska
köerna till kulturskolan. Utredningen ska vara färdig för behandling i
nämnden under 2017.
Kultur och fritidsnämnden beslutade den 14 december 2017 att
översända sin utredning till kommunfullmäktige. När denna
behandlades av Kommunstyrelsen den 7 februari 2018 beslutades
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.
Kultur och fritidsnämnden har den 20 september 2018 beslutat att
översända yttrande avseende vidare utredning gällande införande av
ett musikchecksystem. Förslaget i denna utredning bygger fortsatt
på ett system med upphandling av aktörer för musikundervisning.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 november 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 20 september 2018, § 110
dnr KU 2016/0724.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 augusti
2018, dnr KU 2016/0724
Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2018, § 53
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 januari 2018
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Yrkanden
Fabian Zäll (L) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att införa ett
valfrihetssystem för musikundervisning med ackrediterade utförare,
att nämnden ges möjlighet att avgränsa detta till olika åldersgrupper
samt att Kulturskolans musikundervisning ska ingå i systemet.
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att senast ett år efter
införande presentera en utvärdering av valfrihetssystemet.
Fanny Johansson (S), Helena Falk (V) och Axel Hallberg (MP) yrkar
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse utredningsuppdrag om införande av musikcheck i Lunds
kommun som slutfört,
att befria kultur- och fritidsnämnden från uppdraget att införa en
musikcheck, samt
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att öka antalet platser i
kulturskolan och att dessa finansieras med de medel som avsatts för
musikcheck i EVP 2019-2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Fabian Zälls (L) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Fabian Zälls (L) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Fanny Johanssons (S) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Camilla Neptune (L), Fabian Zäll (L), Fredrik Ljunghill (M), Birger
Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL), Hedvig
Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar Ja.

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (5)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-01-10

Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Axel
Hallberg (MP) och Helena Falk (V) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Fabian Zälls (L)
m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att införa ett
valfrihetssystem för musikundervisning med ackrediterade
utförare, att nämnden ges möjlighet att avgränsa detta till olika
åldersgrupper samt att Kulturskolans musikundervisning ska
ingå i systemet.
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att senast ett år efter
införande presentera en utvärdering av valfrihetssystemet.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Miljöpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in; Prot.Bil § 10/01-02.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI): Fi har varit konsekvent kritiska till såväl
kulturcheck som musikcheck och jag tycker det dags att checka ut
från denna idé. Instämmer i yrkandet från S m fl
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-01-10 klockan 14.00–17.10

Ledamöter

Fredrik Ljunghill (M), vice ordf, tjänstgör som ordförande
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, §§ 1-12, §§ 14-21, tjänstgör ej §
13 pga jäv
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S)
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Fabian Zäll (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) § 13
Axel Hallberg (MP), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP)

Ersättare

Jessica Ulfgren (L)
Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Mattias Horrdin (C)
Maria Nermark (FNL)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Annika Henning, press- och mediaansvarig, kommunkontoret
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kommunkontoret
Gunnar Jönsson, kommunjurist, kommunkontoret
Christoffer Nilsson, kommundirektör, kommunkontoret

Justerare

Birger Swahn (M)

Paragrafer

§ 1-21

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, torsdagen den 17 januari 2019, kl 10:00
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Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

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

§ 1-21

Datum då anslaget sätts upp

2019-01-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson
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2019-02-11

