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Skrivelse till kommunstyrelsen i Lunds kommun 
Lund, 2018-05-29  

 

Rädda kulturens ”friskolor” från att tvingas flytta från Lund 
 
I Lund finns en mycket stor efterfrågan på utbildning för barn och ungdomar inom kultursektorn. 

Kommunens egen verksamhet i Kulturskolan är bra och leverar mycket bra kvalitet, men det räcker 

bara till dryga hälften av de ungdomar som vill ta del av Kulturskolans utbud. Där spelar de fristående 

skolorna och lärarna en viktig roll, med att erbjuda komplement och alternativ för den som inte kan 

eller vill delta i Kulturskolans utbud. Alternativen är självfinansierade och har oftast inga eller små 

driftsbidrag, de kostar oftast betydligt mer per termin just på grund av den ojämna fördelningen av 

Kulturpengarna. Å andra sidan är samtliga alternativ till den kommunala verksamheten väldigt mycket 

mer effektiva.  

 

Därför har Alliansen arbetat fram ett förslag om en ”Kulturcheck”, som av det rödgröna styret 

begränsats inledningsvis enbart till en Musikcheck. Denna Musikcheck har antagits i 

Kommunfullmäktige och pengar för den finns i årets budget (5,5 miljoner). Musikchecken kommer 

utjämna skillnaderna i förutsättningar för de olika utövarna och ge alternativen en stabilare grund att 

stå på, till glädje för de musicerande barnen, deras föräldrar och så klart för utövarna. 

 

LIMUS som är en av de fristående Musikskolorna som förfördelas i det nuvarande systemet har 

hamnat i en besvärlig situation då Lunds Kommun sagt upp deras kontrakt på lokal på Svaneskolan. 

Minst 350 elever berörs av en eventuell nedläggning av LIMUS. Följderna skulle så klart vara 

katastrofala, det står redan 700 barn i kö till Kommunens Kulturskola och 350 som nu har en bra och 

säker utbildning på sitt instrument skulle plötsligen stå helt utan möjlighet att fortsätta. 

LIMUS har, med egna krafter, hittat en lokal, som dessvärre är betydligt dyrare än den man har idag.  

 

Moderaterna uppmärksammade LIMUS prekära situation avseende lokalfrågan i en skrivelse i 

Servicenämnden redan den 11 Mars 2018. Det är med förvåning vi konstaterar att den skrivelsen ännu 

inte fått något resultat. 

 

Moderaterna föreslår: 

- att Kommunkontoret av KS får i uppdrag att snabbutreda hur man kan rädda verksamheten för 

barnen som går på LIMUS och undvika en nedläggning i Lund..  

- att man inom 4 veckor tar fram ett beslutsunderlag för hur man kan rädda verksamheten. 

Förslagets ska, om det handlar om ökade medel, ta den beslutade Musikchecken som 

utgångspunkt, dvs det är den enskilde eleven som ska stödjas, inte ett specifikt företag. 

 

För Moderaterna i Lunds kommun 

 

 

 

 

Christer Wallin (M) Kommunalråd 

 

 

 

Birger Swahn (M) 2e v ordförande i Kultur och Fritidsnämnden   

 


