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§ 36

Checksystem för musikundervisning i Lunds
kommun
Dnr KU 2016/0724

Jäv
Carl Gustaf Jönsson (FNL) anmäler jäv. Bozena Irene Werbart (L)
inträder som tjänstgörande ersättare.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige
utrett förutsättningarna för införande av kulturcheck i Lunds
kommun. Utredningen översändes till fullmäktige som den 27 april
2017 beslutade att återremittera ärendet med uppdrag att ta fram
ett förslag för tillvägagångssätt, tidplan och kostnader för införande
av kulturcheck i form av checksystem för musikundervisning som ett
första steg i att minska köerna till kulturskolan. Vidare beslutade
kommunfullmäktige att utredningen skulle vara färdig för
behandling i nämnden under 2017. Under 2018 begärde
kommunstyrelsen ett förtydligande från kultur- och fritidsnämnden
avseende utredningsuppdraget samt införande av checksystem.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 januari 2019 att föreslå
kommunfullmäktige att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att
införa ett valfrihetssystem för musikundervisning med ackrediterade
utförare, att nämnden skulle ges möjlighet att avgränsa detta till
olika åldersgrupper samt att Kulturskolans musikundervisning
skulle ingå i systemet samt att senast ett år efter införande
presentera en utvärdering av valfrihetssystemet.
Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2019 att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen för att utreda konsekvenserna av ett
ackrediteringssystem utifrån ett likvärdighets- och
tillgänglighetsperspektiv samt de juridiska förutsättningarna för att
införa ett valfrihetssystem. Vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 28 februari 2019 fattades beslut om att uppdra åt kultur- och
fritidsnämnden att införa ett valfrihetssystem för musikundervisning
med ackrediterade utförare, att nämnden ska ges möjlighet att
avgränsa detta till olika åldersgrupper samt att Kulturskolans
musikundervisning ska ingå i systemet, att senast ett år efter
införandet presentera en utvärdering av valfrihetssystemet samt
att till den del av ärendet, som avser taxorna, återkomma med
förslag till kommunfullmäktige.
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Kultur- och fritidsförvaltningen har framtagit förslag till
auktorisationsvillkor för ackrediterade utförare samt en redogörelse
för musikchecksystemets ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 mars 2019
Förslag till auktorisationsvillkor för ackrediterade utförare, daterat
den 11 mars 2019
Ekonomisk redogörelse avseende ekonomiska konsekvenser av ett
införande av checksystem för musikundervisning, upprättat den 14
mars 2019
Kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 2019, § 52

Yrkanden
Gunnar Brådvik (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag och yrkar
vidare att nämnden ska besluta att uppdra åt förvaltningen att
löpande återrapportera till nämnden hur arbetet med musikchecken
fortgår samt att i sista stycket på tredje sidan av
auktorisationsvillkoren ändra formuleringen ”kultur- och
fritidsförvaltningens värdegrund” till ”kultur- och fritidsnämndens
värdegrund”.
Sebastian Persson (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag om att
nämnden ska besluta att godkänna viljeinriktning framåt och verka
för utökad finansiering i kommande budgetöverläggning och yrkar
vidare att utvärderingen ska inkludera en översyn och analys av
anställningstryggheten och arbetsvillkoren för pedagogerna inom de
ackrediterade verksamheterna samt i övrigt bifall till förvaltningens
förslag.
Peter Bergwall (MP) yrkar att nämnden ska ta ställning till
utvärderingen av musikcheckens införande innan den presenteras
för kommunfullmäktige och nämnden och yrkar vidare att
utvärderingen ska inkludera en analys av de konsekvenser, som
systemets införande har haft för alla barns likvärdiga tillgång till
musikundervisning i hela Lunds kommun.
Irene Bozena Werbart (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Adrian Borin (M), Mattias Svensson (KD) och Victoria Tiblom (SD)
yrkar bifall till Gunnar Brådviks (L) yrkanden.
Peter Bergwall (MP) och Göran Fries (V) yrkar bifall till Sebastian
Perssons (S) yrkanden.
Sebastian Persson (S) och Göran Fries (V) yrkar bifall till Peter
Bergwalls (MP) tilläggsyrkanden.
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Gunnar Brådvik (L) yrkar bifall till Peter Bergwalls (MP)
tilläggsyrkande om att nämnden ska ta ställning till utvärderingen av
musikcheckens införande innan den presenteras för
kommunfullmäktige och nämnden.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att fyra förslag till beslut föreligger:
yrkande från Gunnar Brådvik (L) med flera, yrkande från Sebastian
Persson (S) med flera, yrkande från Peter Bergwall (MP) med flera
samt yrkande från Irene Bozena Werbart (L).
Ordföranden ställer inledningsvis proposition på yrkande från
Gunnar Brådvik (L) med flera om att nämnden ska besluta att
godkänna förvaltningens förslag exkluderat att nämnden ska besluta
att godkänna viljeinriktning framåt och verka för utökad finansiering
i kommande budgetöverläggning inkluderat samtliga
tilläggsyrkanden från Gunnar Brådvik (L) med flera och yrkande från
Peter Bergwall (MP) med flera om att nämnden ska besluta att
nämnden ska ta ställning till utvärderingen av musikcheckens
införande innan den presenteras för kommunfullmäktige och
nämnden och finner att nämnden beslutar i enlighet med
ovanstående.
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkande från Sebastian
Persson (S) med flera om att nämnden ska besluta att avslå
förvaltningens förslag om att nämnden ska besluta att godkänna
viljeinriktning framåt och verka för utökad finansiering i kommande
budgetöverläggning inkluderat yrkande från Sebastian Persson (S)
med flera om att utvärderingen ska inkludera en översyn och analys
av anställningstryggheten och arbetsvillkoren för pedagogerna inom
de ackrediterade verksamheterna och yrkande från Peter Bergwall
(MP) med flera om att utvärderingen ska inkludera en analys av de
konsekvenser, som systemets införande har haft för alla barns
likvärdiga tillgång till musikundervisning i hela Lunds kommun samt
yrkande från Gunnar Brådvik (L) om att nämnden ska besluta att
avslå ovanstående. Ordföranden ställer proposition på de två
yrkandena och finner att nämnden beslutar i enlighet med det
sistnämnda.

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (7)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-03-14

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna förslag till införande av musikcheck via kundval i
form av ett ackrediteringssystem

att

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
summan för musikchecken ska uppgå till 11 000 kronor för
2019 och därefter fastställas årligen

att

av kommunfullmäktige beslutad taxa för 2019 om 1 100 kronor
per termin för musikundervisning ska gälla hos samtliga
anordnare inom musikchecksystemet, och därefter ingå i årlig
översyn av taxor

att

godkänna viljeinriktning framåt och verka för utökad
finansiering i kommande budgetöverläggning

att

uppdra åt förvaltningen att löpande återrapportera till
nämnden hur arbetet med musikchecken fortgår

att

i auktorisationsvillkoren ändra formuleringen ”kultur- och
fritidsförvaltningens värdegrund” till ”kultur- och
fritidsnämndens värdegrund

att

nämnden ska ta ställning till utvärderingen av musikcheckens
införande innan den presenteras för kommunfullmäktige och
nämnden

att

paragrafen ska justeras omedelbart

Reservationer
Sebastian Persson (S), Peter Bergwall (MP) och Göran Fries (V)
reserverar sig mot fattat beslut till förmån för egna yrkanden och
inkommer med skriftliga reservationer, se bilaga 2 och 3.
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Protokollsanteckningar
Amanda Mogensen (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ instämmer i Miljöpartiets och
Socialdemokraternas yrkanden. Nu när musikchecken ska införas,
vilket vi ju är emot, anser vi ändå att det föreslagna
ackrediteringssystemet är genomarbetat och funktionellt. Vi ser dock
en risk i att utgångspunkten för detta kundvalssystem snarare är
anordnarnas villkor än barnets rätt att utöva kultur.”
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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KU 2019/0067

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen,
2019-03-14, klockan 17.30–20.20

Ledamöter

Gunnar Brådvik (L), ordförande
Sebastian Persson (S), 2:e vice ordförande
John Lager (C)
Mattias Svensson (KD)
Kerstin Vikner (S)
Gabor Tilesch (S)
Peter Bergwall (MP)
Göran Fries (V)
Victoria Tiblom (SD)

Tjänstgörande ersättare

Bozena Irene Werbart (L), ersättare för Carl Gustaf Jönsson (FNL)
Adrian Borin (M), ersättare för Ann Heberlein (M)

Ersättare

Peter Hedberg (L)
Karl Melin (M)
Elvira Mehic (S)
Martin Pudaric (S)
Elsa Christersson (MP)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Amanda Mogensen (FI)
Jonas Johansson (SD)

Övriga

Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Michael Holmkvist, administrativ chef
Annika Eklund, kulturchef
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, bibliotekschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare

Justerare

Gabor Tilesch (S)

Paragrafer

§ 36

Plats och tid för justering

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2019-03-14
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Underskrifter
Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Gunnar Brådvik (L)

Justerare

Gabor Tilesch (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Datum då anslaget sätts upp

2019-03-18

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Franzén

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-04-10

