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Hej, 

 

Härmed ber jag kommunstyrelsen ännu en gång om brådskande stöd för Lunds internationella 

Musikskola LIMUS där fn 380 elever undervisas av 22 lärare på 12 olika språk i 18 olika instrument.  
 

LIMUS har hittills kunnat stå på egna ben trots att den enbart finansierar sig via elevavgifter, minus 

25% moms.  Skolan har en total lokalkostnad på ca 196 000 kr per år, varav 88 800 betalas för 

lokalerna på Svaneskolan.  
 

I lokalerna på Svaneskolan bedrivs förutom undervisning samtliga veckodagar även viktiga andra 

delar i LIMUS verksamhet: undervisning i större ensembler, förskolelinjen Music Kindergarten, 

workshops med gästlärare i olika ämnen, lärarfortbildningar, sommarkurser och -konserter, projekt 

som Pappa Bachs födelsedag, rytmik- och rörelsedagar, och även internationella 

certifieringar/examen enligt ABRSM. Mycket av denna kompletterande verksamhet erbjuder LIMUS 

gratis eller till en mycket låg kostnad. Det är enbart de ”vanliga” lektionerna som LIMUS finansierar 

hela sin verksamhet med, även den stora utåtriktade verksamheten med ca 25 elevkonserter per år.  
 

När LIMUS i dec måste lämna sina prisvärda och optimala lokaler på Svaneskolan till förmån av nya 

Hedda Andersson gymnasiet föreslår Serviceförvaltningen en flytt till Gernandtska Lyckan. 

Planlösningen är inte helt enkel, men anpassningar ska bekostas av Serviceförvaltningen. LIMUS kan 

göra verksamhetsanpassningar och kan tänka sig acceptera detta som ny lokal.  
 

MEN: Årskostnaden för dessa lokaler ligger ca 350 000 kr högre än den på Svaneskolan. 
 

Detta kan inte täckas av högre elevavgifter. Redan nu ligger elevavgifterna betydligt högre än de 

subventionerade avgifter på kommunens egen musikskola (Kulturskolan). Ännu högre avgifter 

skulle slå ut många familjer. Skolan skulle bli en ”rikemans musikskola”, något som går tvärt emot 

ledningens/ägarnas och lärarnas intention.  
 

LIMUS står inför djupa ekonomiska problem, utan att själv ha orsakat dem. Samtidigt anmäler sig 

dagligen fler barn som önskar få undervisning på skolan. Rent verksamhetsmässigt är detta en 

välmående musikskola av hög kvalitet som trots hotande kris professionellt har planerats framåt. 
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LIMUS har sedan mars i år idogt påtalat behov av finansieringshjälp som även gällde tidigare objekt 

som föreslogs av Serviceförvaltningen. En skrivelse ifrån mig, en skrivelse från föräldrar samt fler än 

200 underskrifter, inlämnade den 25 maj till kommunstyrelsen, har hittills inte besvarats. Sedan fre 

24/ 8 vet jag att allt detta ligger på Kultur- och Fritidsförvaltningen. Obesvarat.  
 

Oberoende av detta har  

- jag efterfrågat hos kulturchef Annika Eklund om det finns en möjlighet att söka finansiering 

liknande den Anagram har fått (verksamhetsbidrag). Hon har svarat i augusti att företag inte 

kan söka ekonomiskt stöd för löpande kostnader på hennes förvaltning. Att Anagram av 

hennes förvaltning kunde beviljas verksamhetsbidrag, 1,25 milj kr under 5 år för 

åretruntverksamhet, skulle bero på direkt anvisning från kommunstyrelsen. 

http://www.lundsmusiksalong.se/
http://www.lundsmusiksalong.se/


- en elevförälder efterfrågat stöd för hyra hos Jesper Jakobsson, verksamhetschef på 

kommunkontoret.  Jesper svarar den 10e aug: ”Det jag kommit fram till är att kommunen 

inte har några lagliga möjligheter att ge ett löpande ekonomiskt stöd riktat till en enskild 

näringsidkare.”   
 

Men eftersom båda dessa svar inte passar ihop med pengarna till Anagram måste det finnas 

utrymme för andra bedömningar, eller för andra lösningar.  
 

I en situation i Lund där det är flera års kö till subventionerade platser för musikundervisning på 

barnens fritid och där det dessutom finns behov av  internationell verksamhet – med stor integrativ 

faktor - fyller LIMUS en viktig uppgift.  
 

Kulturchefen har räknat ut att en musikskolecheck per barn/år skulle kosta 11 000 kr, plus 

föräldraavgift. Hos LIMUS undervisas 240 barn som skulle vara ”kvalificerade” för musikchecken, 7–

20 år, skrivna i Lunds Kommun.  De får inte plats eller platsar inte på Kulturskolan.  
 

Hittills har kommunen alltså sparat drygt 2,6 milj per år (!) på att LIMUS har tagit hand om dessa 

barn.  Därtill har LIMUS ökat kommunens skatteintäkter och skaffat arbetsplatser.  
 

LIMUS tillför Lund ett stort värde inom kultur, utbildning, fritid, evenemang och näringsliv.  

Det vore en stor förlust om LIMUS på grund av ekonomiska problem, framkallade av kommunen, 

skulle tvingas att lägga ner sin verksamhet efter dec 2018.  
 

Därför ber jag nu kommunstyrelsen  
 

- att omgående besluta att LIMUS vid flytt till Gernandtska huset inte ska belastas med högre 

än nuvarande kostnader för lokaler än nuvarande kostnader på Svaneskolan.  

 

Tacksam för direkt återkoppling.  

Med vänlig hälsning 

 

 

……………………………………………………………….. 

Gabriele Katthän, musikskoleledare, pianopedagog 

Styrelseordförande i LIMUS Musikskola AB  

 
Utdrag från brevet 2018-05-23:  

Lite om LIMUS ekonomi:  

Rörelseintäkter: 2 666 500 kr 

Kostnad personal: 1 637 000 kr  

Externa rörelseutgifter: 417 600 kr 

Resultat 2017: 366 000 kr 

Moms: 520 000 kr (!!!)  

LIMUS är inte vinstdrivande. Allt eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten.  

Anmärkning: LIMUS har ändrat driftform till AB jan 2018 på grund av cancersjukdom GK.  

 

Några siffror om LIMUS verksamhet: (OBS! Elevantal högre enligt aktuell statistik från juli 2018)  

Antal lektionstimmar (45 min) per år: ca 7000 

Antal elever 5-20 år (Linje 2, kontinuerliga kurser, elever från Lunds kommun): 250 

Antal elever 3-6 år (Linje 1, Music Kindergarten, elever från Lunds kommun): ca 40 

Antal elever på sommarkurser: ca 80 

Beräkningsunderlag/medelvärde: 350.  

Antal elevkonserter per år: ca 25. Familjekonserter, förskolekonserter (Musiksagan), temakonserter, tex Kvinnliga tonsättare m Young 

Academy, Pappa Bachs födelsedag, Workshops med gästlärare, sommarkonsert, regelbunden medverkan på Kulturnatten och Vinterlund 

(Nikolauskonserter).  

 

Timanställda lärare: 22. Samtliga är utbildade på musikhögskolan, resp. certifierade enligt ABRSM. 

Undervisning på 11 språk, samtliga klassiska instrument, trummor, elgitarr och sång. Även harpa.  

Utrustning: 3 flyglar, 7 akustiska pianon, 3 digitalpianon, trumset, 15 lånefioler, 8 lånecelli, 15 ukuleler, 4 gitarrer, 2 dragspel, Orff 

instrument, stort notbibliotek. (fr o m sept 2018 även 3 harpor via Stiftelse De lekande barnens fond).  


