
Minnesanteckningar från mötet 2018-11-12 
 
LIMUS (Gabriele Katthän, Fredrik Schützer) och Lunds kulturförvaltning (Annika 
Eklund, Kulturchef)  
 
1a) Bidragsfråga för löpande undervisningsverksamhet/ förutsättning för LIMUS omfattande 
konsertverksamhet som årligen levereras gratis till Lund:  
 
LIMUS anförde bl a Anagrams ansökan för och beviljande av året runt verksamhet för 
Humorfestivalen - men tog avstånd ifrån Anagrams uttalade argument om konkurrenskraft 
och deras vinstdrivande höga entrépriser.  
 
AE svarade: Endast bidrag till arrangemang kan ges och detta inom ram för Sommarlund, 
Vinterlund och ev andra satsningar riktade till arrangemang.  
 
1b) Bidrag för löpande undervisningsverksamhet på grund av LIMUS internationella inriktning 
innebärande specialkompetens för och dokumenterat användning av musikundervisning på 
olika språk samt dokumenterat specialkompetens för och användning av internationella 
ABRSM- grades systemet. 
 
LIMUS påpekade att detta är en särskilt viktig faktor i Lunds integrationsarbete samt ökar 
markant tillgängligheten för unga som annars exkluderas.  
 
AE svarade: LIMUS internationella inriktning kan inte räknas som särskilda skäl för att bevilja 
bidrag till löpande undervisningsverksamhet. 
 
Bidrag, sammanfattning:  
AE är negativ till alla former av bidrag till löpande undervisning som LIMUS önskar söka på 
grund av kraftigt höjda driftkostnader som i sin tur orsakas av uppsägning från LIMUS 
lokaler på Svaneskolan.  
 
LIMUS blev i detta samtal konsekvent hänvisade till den kommande musikchecken. LIMUS 
skulle eventuellt kunna diskvalificeras från en - ej konkretiserat - upphandling ifall den 
eventuellt skulle kunna överklagas ifrån " någon i Södertälje". Anledning till detta fiktiva 
scenariot skulle vara en eventuell konstaterade "särbehandling" genom att LIMUS får bidrag 
från kommunen.  
 
AE är medveten om att de höjda driftkostnaderna utan bidragshjälp genererar mycket högre 
elevavgifter samt att högre elevavgifter kommer exkludera många barn och familjer.  
 
2.) Aktuell status musikcheck: LIMUS fick en kopia av tjänsteskrivelsen 31 aug 2018 som 
besvarar politikernas återremiss från den 7 feb 2018.  
 
3.) LIMUS sidoavtal gällande användande av Lunds stora konsertflygel: 
AE hade läst Stefan Skölds förtydligande av skäl för detta sidoavtal.  
LIMUS önskade att få fortsätta få gratis tillgång till konsertflygeln en gång om året, 
oberoende av dess placering och oberoende av hyreskontrakt till lokalerna till Svaneskolan.  
AE önskade få in förfrågan skriftligt. 
 
Minnesanteckningar av Fredrik Schützer/Gabriele Katthän 2018-11-14 
Annika Eklund meddelar via mail att hon inte har något att tillägga. 
Skriftligt önskemål om tillgång till stora konsertflygeln enligt punkt 3 har skickats till AE. 


