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Utvärdering av checksystem för musikundervisning i
Lunds kommun
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2019 att uppdra åt
kultur- och fritidsnämnden att införa ett valfrihetssystem för
musikundervisning med ackrediterade utförare, att kultur- och
fritidsnämnden skulle ges möjlighet att avgränsa detta till olika
åldersgrupper samt att Kulturskolans musikundervisning skulle ingå
i systemet samt att kultur- och fritidsnämnden senast ett år efter
införande skulle presentera en utvärdering av valfrihetssystemet. I
enlighet med kommunfullmäktiges beslut ska denna utvärdering
vara kommunstyrelsen tillhanda under hösten 2020.
Inom checksystemet finns idag fem auktoriserade aktörer:
 Lunds kulturskola (kommunal regi)
 LIMUS Musikskola AB
 Mejeriets musikskola
 PSS Lunds Musikskola
 Medborgarskolan Syd
Under 2019 riktades möjlighet för vårdnadshavare till barn födda
2011 och 2012 att söka plats.
Ur åldersgrupperna fick totalt 479 elever plats och dessa fördelades
mellan aktörerna i enlighet med nedanstående:






Lunds kulturskola, 303 elever
LIMUS Musikskola AB, 96 elever
Mejeriets musikskola, 48 elever
PSS Lunds Musikskola, 30 elever
Medborgarskolan Syd, 2 elever

Antal barn som anmält sig ur årskullarna är jämförbart med övriga
årskullar som väljer att delta i musik- och kulturundervisning,
mellan 12 och 15 %.
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Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 januari
2020 (denna skrivelse)
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 14 mars 2019, § 36
Kommunfullmäktiges beslut den 28 februari, § 52

Ärendet
Den utredning som genomförs ska beskriva utfallet av införandet av
musikchecken i Lunds kommun, dels utifrån anordnarnas
perspektiv, dels utifrån från vårdnadshavarnas. Vidare ska en
beskrivning av förvaltningens upplägg beträffande administration
med mera göras. Resultatet av utvärderingen kan komma att kräva
vissa ändringar i de av nämnden beslutade auktorisationsvillkoren.
En del av utredningen är att det ska sättas samman en enkät.
Anordnarna har uppmanats inkomma med förslag på frågor. Nedan
följer exempel på dessa:
A – Enkäten till anordnaren:
-

-

Hur upplever du förvaltningens marknadsföring av
musikchecken och informationen till kommuninvånarna?
Hur upplever du möjligheten att initiera olika ämnen? Känner
du att du kan möta elevernas intressen och efterfrågan?
Hur upplever du förvaltningens digitala system
(Speedadmin)? Ger systemet dig rätt information och
feedback om nya elever? Har du fått information som
egentligen inte var riktad till dig?
Hur pålitlig är arvoderingen? Får du som anordnare
utbetalningar i tid?
Hur upplevs anställningstryggheten för lärare med nuvarande
uppsägningsperiod? Ser du konsekvenser av detta för
rekrytering av nya lärare?
Hur har du upplevt bemötandet från förvaltningen på dina
synpunkter och åsikter om förbättringar?

B – Enkäten till vårdnadshavare:
-

Hur fick du information om musikchecken?
Hur tydlig var informationen om hur musikchecken fungerar,
checkens giltighet och uppsägningsregler?
Hur tydlig var informationen om de olika musikskolorna?
Framgick valfriheten och att du nu har samma egenavgift
oavsett musikskola?
Hur enkelt eller svårt var det för dig att anmäla ditt barn?
Kände du att din musikskola gav dig bra service?
I vilken mån anser du att din musikskolas lärare är kunniga,
engagerade och ger dig den kunskap du efterfrågar?
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-

Skulle du rekommendera andra kommuner att införa en
musikcheck?

Enkäten kommer att rikta sig till anordnare och vårdnadshavare,
som får möjlighet att besvara den under februari 2020.
Svaren utvärderas sedan utifrån bland annat behov av att föreslå
förändringar i auktorisationsvillkoren, vilket i så fall kommer att
göras i samband med nämndens sammanträde i mars 2020.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

godkänna förvaltningens förslag till upplägg och genomförande
av utvärdering av musikcheck

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör
Beslut expedieras till:
Akten

Annika Eklund
kulturchef

