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Kommunstyrelsen

Skrivelse (M) - Rädda kulturens "friskolor" från att 
tvingas flytta från Lund

Sammanfattning
Christer Wallin (M) har i skrivelse till kommunstyrelsen framfört att 
den fristående musikskolan LIMUS hamnat i en besvärlig situation på 
grund av att Lunds kommun sagt upp dem från deras lokaler på 
Svaneskolan. 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. Förslaget 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.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 augusti 2018.

Barnets bästa
Tillgången till utbildningar inom kultursektorn är viktigt för barn 
och unga.

Ärendet
Christer Wallin (M) har i skrivelse till kommunstyrelsen bl.a. 
framfört att de fristående skolorna inom kultursektorn spelar en 
viktig roll som ett komplement och alternativ till kommunens 
verksamhet genom Kulturskolan. Alternativen är självfinansierade 
och har oftast inga eller små driftsbidrag och kostar ofta mer per 
termin på grund av den ojämna fördelningen av kulturpengarna. 
Alliansen har därför arbetet fram ett förslag om en ”Kulturcheck” 
som av det rödgröna styret begränsats till en musikcheck. 
Musikchecken har antagits i kommunfullmäktige och finns i årets 
budget. Den kommer att utjämna skillnaderna i förutsättningar för 
de olika utövarna och ge alternativen en stabilare grund att stå på. 
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LIMUS, en av de fristående musikskolorna som förfördelas i det 
nuvarande systemet har hamnat i en besvärlig situation på grund av 
att Lunds kommuns sagt upp dem från deras lokaler på Svaneskolan. 
Minst 350 elever berörs av en eventuell nedläggning av LIMUS. 
LIMUS har, med egna krafter, hittat en lokal, som dessvärre är 
betydligt dyrare än den man har idag. Moderaterna har 
uppmärksammat LIMUS prekära situation avseende lokalfrågan i en 
skrivelse i Servicenämnden den 11 mars 2018. Denna skrivelse har 
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. Förslaget 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

Kommunkontorets kommentar
Den fristående musikskolan LIMUS har, som det beskrivs i 
skrivelsen, haft lokaler i Svaneskolan, vilka kommunen sagt upp för 
avflyttning på grund av ombyggnad av Svaneskolan. 
Serviceförvaltningen, som sköter lokalerna och uppsägningen, har 
därefter letat efter en ny lokal i dialog med LIMUS. Några av de 
lokaler som föreslagits har av LIMUS bedömts som alltför dyra eller 
inte varit ändamålsenliga. Under sommaren 2018 har en lokal hittats 
som Serviceförvaltningen ser som lämpad för verksamheten och som 
LIMUS också anser passar deras verksamhet. Diskussioner pågår 
mellan LIMUS och Serviceförvaltningen kring behov av anpassning 
av lokalerna och hur detta kan lösas. Den aktuella lokalen ägs av LKF 
och beslut om hyresnivå beslutas därför av dem.

LIMUS har framfört att de lokaler som Servicenämnden föreslagit har 
en allt för hög hyra och att de i så fall behöver ekonomiskt stöd från 
kommunen för att klara av sin verksamhet. De hyror som varit 
aktuella har dock varit marknadshyror. När det gäller ekonomiskt 
stöd kan det generellt nämnas att kommunallagens 2 kap. 8 § 2 st har 
ett generellt förbud mot individuellt riktat stöd till enskilda 
näringsidkare, vilket bara tillåts om det finns synnerliga skäl. 
Synnerliga skäl kan t.ex. vara engångbelopp/sponsring till större 
evenemang t.ex. en golftävling (Se RÅ ref. 1993:35) i syfte att sprida 
information om kommunen. Då det i det aktuella fallet skulle röra sig 
om ett löpande stöd till en näringsverksamhet finns det inte sådana 
synnerliga skäl. LIMUS bedrivs för närvarande som ett aktiebolag.
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Då diskussioner om lokaler fortfarande pågår mellan 
Serviceförvaltningen och LIMUS, samt beslut om hyresnivå sätts av 
LKF, går det i dagsläget inte heller att klart säga om eller hur mycket 
LIMUS hyreskostnader kommer att öka med de nya lokalerna.

Kommunkontoret överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för 
ställningstagande.

Carin Hillåker
Tf kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef/chefsjurist

Beslut expedieras till:
Christer Wallin
Akten
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