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Yttrande avseende införande av checksystem
för musikundervisning i Lunds kommun
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden utredde 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 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 såsom uppdraget är
formulerat, med mål att möjliggöra för fler barn och unga att få möjlighet
att under sin fria tid lära sig att spela instrument, har kultur- och
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.
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Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 december 2017
(denna skrivelse)
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

Barnets bästa
En barnchecklista har upprättats i ärendet.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

godkänna upprättat yttrande samt översända detta till
kommunfullmäktige

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Annika Eklund
kulturchef

