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Villkor för checksystem för musikundervisning i
Lunds kommun
Sammanfattning
Lunds kommuns musikchecksystem infördes 2019 med syfte att öka
valfriheten för den enskilde eleven. Ambitionen är att därigenom
kunna ge fler elever möjlighet att få instrumentalundervisning.
Lunds kommun auktoriserar de musik-/kulturskolor (hädanefter
benämnda anordnare) som vill vara en del av musikchecksystemet
utifrån ett antal villkor som ska vara uppfyllda. Målgruppen,
inledningsvis barn födda 2011-2012, har möjlighet att få
undervisning från någon av de anordnare, som är auktoriserade av
Lunds kommun.
För att vara auktoriserad inom Lunds kommun ska anordnaren vid
varje tidpunkt uppfylla alla auktorisationsvillkor.
Dessa kan komma att förändras genom politiska beslut efter
utvärdering eller i övrigt förändrade förutsättningar, vilket innebär
att anordnare kommer att behöva anpassa sig i enlighet med nya
beslut.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 januari
2020 (denna skrivelse)
Förslag till reviderade auktorisationsvillkor för checksystem för
musikundervisning, den 13 januari 2020

Barnets bästa
Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att beslutet påverkar
målgruppen gynnsamt, då fler barn successivt ges möjlighet att ingå i
musikchecksystemet.

Ärendet
Nu gällande auktorisationsvillkor antogs av kultur- och
fritidsnämnden den 14 mars 2019. I detta beslut definierades
målgruppen för musikchecken som barn födda 2011 och 2012. Barn
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som är födda under 2011 och 2012 har alltså varit aktuella som
elever under den första omgången med musikcheckstilldelning
2019–2020.
Målgruppsdefinition är inte en del av själva auktorisationsvillkoren
för anordnare, men har angivits som den målgrupp som de
auktoriserade anordnarna har att rikta sig till. Framöver kommer det
successivt att tillföras resurser inom musikchecksystemet, varför
ytterligare årskullar kommer att komma i fråga för musikchecken,
fram till dess att annat beslut fattas, föreslår kultur- och
fritidsförvaltningen att den tidigare formuleringen: ”Lunds kommuns
musikchecksystem omfattar målgruppen barn som är födda 2011 och
2012 och som är folkbokförda i Lunds kommun” ska utgå till förmån
för följande:
”Lunds kommuns musikchecksystem har inledningsvis omfattat
målgruppen barn födda 2011–2012. Målgruppen utökas därefter
årligen med en årskull utifrån att resurser tillförs.”

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
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fastställa reviderad målgruppsdefinition i auktorisationsvillkor
för checksystem för musikundervisning i Lunds kommun
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