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Bryt den geografiska snedrekryteringarna i kölvattnet av musikchecken 

Kultur- och fritidsnämnden har under våren behandlat utvärderingen av den nyligen införda 
musikchecken. Utifrån detta är det svårt att dra några större slutsatser, men något som tydligt 
framgår är att musikchecken inte i tillräcklig utsträckning bidragit till att bryta den geografiska 
snedrekryteringen. 

Detta tycker vi är oerhört problematiskt eftersom tillgången för barn att lära sig spela instrument 
och musicera behöver vara likvärdig över hela kommunen. Redan idag har de höga taxorna en 
segregerande effekt och barns socioekonomiska bakgrund spelar stor roll i möjligheten att ta del 
av musikundervisningen. Detta förstärks av hur tillgången till musikundervisning ser ut på orten 
där du bor.  

Valfrihetssystem tenderar att leda till att privata utförare etablerar sig där kundunderlaget är som 
mest ”gynnsamt”. Utvärderingen av musikchecken visar att det finns anledning att misstänka att 
detta även gäller valfrihetssystem för musikundervisning. Om privata aktörer inte visar tillräckligt 
stort intresse för musicerande barn i tätorterna utanför staden behöver det offentliga ta ett fortsatt 
ansvar. Det är vår gemensamma vision att hela Lunds kommun ska leva. Ska det vara möjligt krävs 
det ett tydligt ansvarstagande och politisk vilja. Därför menar Socialdemokraterna och Miljöpartiet 
att Kulturskolan behöver bedriva musikundervisning inte bara i Lunds stad utan också i tätorterna 
utanför staden. Detta för att minska trösklarna för barnens möjlighet att musicera oavsett var i 
kommunen de bor. För att detta ska vara möjligt krävs inte nödvändigtvis nybyggnation eller inköp 
av nya fastigheter utan verksamheten kan med fördel bedrivas i kommunala lokaler i de olika 
tätorterna såsom fritidsgårdar eller skollokaler.  

Därför föreslår Socialdemokraterna och Miljöpartiet kultur- och fritidsnämnden besluta: 

att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att säkerställa att Kulturskolan erbjuder ett utbud 
av musikundervisning i tätorterna utanför staden som är likvärdigt det som erbjuds i Lunds 
stad. 
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