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1. Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Helsingborgs Stad genomfört en
granskning av verksamhet och ekonomi på bunkers kulturhus. Vår sammanfattande
bedömning utifrån syftet och grunderna för ansvarsprövning är att kulturnämnden behöver
utveckla sin styrning och uppföljning av bunkers kulturhus. Vi har bl.a. gjort följande
iakttagelser:
• Det finns en tydlig struktur för målstyrning och återrapportering. Målen i bunkers styrkort
är specifika och mätbara, men i stort sett desamma som föregående års mål. Det torde
finnas utrymme för att ytterligare vässa såväl målsättningar som kriterier för
måluppfyllelse.
•

Det finns ett nedbrutet styrkort för Kulturskolan vilket saknas för bunkers utställningar
och scenkonst. Styrningen och uppföljningen på verksamhetsnivå är därmed tydligare för
Kulturskolan.

• Vi ser behov av att förtydliga och förankra uppdraget för bunkers utställningar och
scenkonst. Verksamheten består av många olika delar och det framkommer finte att det
regelbundet omprövas vad som ska prioriteras. Nyckeltalen är finte fullt ut förankrade i
verksamheten, vilket vi ser som en brist. Styrningen och ledningen av bunkers
utställningar och scenkonst behöver utvecklas
•

Helsingborg kommer på plats 225 av 290 kommuner i LärarFörbundets ranking över hur
stor andel av kommuninvånarna i åldern 6-19 år som deltar i den frivilliga verksamheten i
musikskolan. Eftersom tillgänglig pedagogtid uppges vara den begränsade faktorn är det
enligt vår bedömning av fintresse att utreda om det går att utöka de 37,5 procent av
pedagogtiden som utgörs av elevtid.

• Vi bedömer det som ändamålsenligt att kulturförvaltningen har samfat
marknadsavdelningen, teknik och service samt ekonomifunktionen iGentrala enheter som
sexvar alla verksamheter, men uppfattar finte att organisationen är förankrad.
•

I tertial- och årsbokslutsrapporterna för bunkers Kulturhus lämnas ekonomisk information
endast på övergripande nivå. Det framkommer finte hur det har gått för de olika delarna,
vilket är av hög relevans.

• Projektstyrningen auseende utställningar behöver förbättras. Det finns riktlinjer och
rutiner men kostnaderna för en del projekt överstiger budget. Eftersom intäktssidan är
svår att bedöma är det viktigt att ha en god kostnadskontroll. Personal- och
lokalkostnader fördelas finte ut på projekten, vilket vi ser som en brist.
Vi rekommenderar kulturnämnden att:
följa upp ekonomin med kortare intervaller än tertialvis,
begära en ekonomisk uppföljning som visar resultat för verksamhetens olika delar,
klargöra vilka nyckeltal som ska användas och tilise att dessa förankras i verksamheten,
utöka delegationsordningen till att omfatta beslutsområden som i nuläget finns upptagna
i arbetsinstruktionen och som därmed finte anmäls till nämnden,
utreda om produktiviteten inom Kulturskolan kan höjas genom att en större andel av den
samlade lärartiden kan användas till undervisning, så att flex kommuninvånare i åldern 619 år kan delta i verksamheten, samt
skärpa projektstyrningen och kostnadskontrollen inom utställningsverksamheten.
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2. Inledning

2.1. Bakgrund
De förtroendevalda revisorerna har i sin revisjonsplan för 2015 beslutat att genomföra en
granskning av bunkers Kulturhus. Kulturnämnden har ett samlat och övergripande ansvar för
stadens kulturpolitik och strategiska kulturutveckling. Där ingår ett övergripande ansvar för
utveckling, profilering och samordning av stadens kulturverksamheter. Syftet ska vara att
skapa goda förutsättningar förett brett kulturutbud för stadens invånare. Kulturförvaltningen
är uppdelad i en rad olika verksamheter, varav bunkers kulturhus är en av dessa.

2.2. Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att granska verksamhet och ekonomi på bunkers kulturhus.
Följande övergripande revisionsfrågor ska besvaras:
Vilket uppdrag och mål har bunkers kulturhus och hur följer nämnden upp dessa?
Är styrning och ledning av verksamheten ändamålsenlig?
Bedrivs verksamheten på ett ekonomiskt tillfredstäilande sätt?
2.3. Revisionskriterier
Med revisionskriterier auses bedömningsgrunder snm används i granskningen som
utgångspunkt för analys, slutsatser och bedömningar.
denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:
•
•
•
•

Kommunallagen
Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer för verksamheten
Andra Gentrala styrdokument vad gäller verksamheten
Nationell statistik eller andra jämförbara kulturinstitutioner

2.4. Genomförande
Granskningen bygger på intervjuer och intervjustudier. Intervjuer har genomförts med
kulturnämndens presidium, kulturdirektör, ekonomichef, tf verksamhetschef för bunkers
kulturhus, verksamhetsutvecklare, kulturskolechef, avdelningschef scenkonst och
utställningar samt chef för teknik och service.
Dokumentstudierna har omfattat kulturnämndens protokoll och handlingar, dokument som rör
mål och måluppfyllelse, verksamhetens budget och budgetuppföljning samt rutiner för
projektstyrning.
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3. Oppdrag och mål

3.1. Mål- och resultatstyrning
kulturnämndens reglemente som gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 fastställs att
kulturnämnden har ett samlat och övergripande ansvar för stadens kulturpolitik och
strategiska kulturutveckling. Däri ingår ett övergripande ansvar för utveckling, profilering och
samordning av stadens ku~turverksamheter. Syftet ska vara att skapa goda förutsättningar
för ett brett kulturutbud för stadens invånare. Kulturnämnden ska se tili att all av staden
finansierad kulturverksamhet svarar mot de mål och ramar som kommunfullmäktige fastställt.
Mål- och resuitatstyrningen utgår från Helsingborgs stads Vision 2035:
'År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och
balanserende staden för människor och företag. Här finns möjlighet för dig som vill utveckla
och vill utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något."
Verje nämnd arbetar utifrån Helsingborgs stads styrkort fram ett årligt styrkort för sin
verksamhet, som fastställs av kommunfullmäktige. För verje perspektiv (invånare, omvärld,
organisation och ekonomi) framgår nämndens mål samt mätetal och målvärden för tre år
framåt. Vidare framgår nämndens strategi för att uppnå de olika urålen.
3.1.1. Styrkort 2015 för bunkers kulturhus
KulturFörvaltningens verksamheter arbetar fram verksamhetstyrkort, som utgår från
kulturnämndens styrkort. Verksamhetsstyrkorten för 2015 lämnades till kulturnämnden för
information 2015-04-08, § 48.
verksamhetsstyrkortet fastställs att bunkers Kulturhus:
Ska utvecklas till ett välkomnande offentiigt rum, en självklar mötesplats i staden och
ett attraktivt besöksmål.
Verksamheten ska, istället för att bera nå, också angå Helsingborgs
kommunmedlemmar.
Helsingborgs kulturskola ska:
• Erbjuda barn och unge i Helsingborg en inspirerande och utvecklande undervisning
inom olika konstformer så som musik, dans, media, drama, konst med mere
• Främja fortsatt skapande med spets inom olika genrer
• Inspirere och stödja unges ideer och egna skapande
• Vara en resurs för förskola och skola
• Handlägga och förmedla bidrag till unges kulturinitiativ
• Koordinere samverken med stedens skolor
bunkers utställningar och scenkonst ska:
• Bedrive en intresseväckande, samtidsrelevant och angelägen utställningsverksamhet
• Erbjuda ett kompletterande och mångfaldigt musik- och scenkonstutbud
• Att skapa förståelse för samband mellan dåtid, nutid och framtid genom att
kommunicera relevante och intresseväckande berättelser ur Helsingborgs historia på
inspirerande sätt och genom interaktiv metod
• Oppmuntra och stödja ungdomars utforskande av den egna kreativiteten
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Perspektiv

Verksamhetens må1

Mätetal

Målvärde

Invånare

Öka antalet aktiva Barn & Unga i
verksamheten.
Få en mer lättillgänglig verksamhet
för besökarna.

Minst
16324
Minst 4

Omvärld

DKH ska främja talangutveckling
och entreprenörsanda room
kulturen.
DKH ska vara en aktiv och
drivande kraft i det regionala men
också det nationella
kultursamarbetet.

Antal aktiva barn och
un a i verksamheten
Antal genomförda
åtgärder för att öka
till än li heten å DKH.
Antal genomförda
projekt room "ungas
kulturinitiativ".
Genomfört och
utvärderat "Barnens
bästa biennal"
Antal upprättade
arbetsrelationer med
andra
kulturinstitutioner
Andel medarbetare som
uppfattar DKH:s
identitet som emensam.
Okat medarbetarindex i
medarbetarenkäten.

Organisation DKH skall ha en ett levande
identitetsarbete.
En röst -ett varumärke.
bunkers medarbetare ska ha lika
rättigheter och möjligheter i
arbetslivet oaysett kön,
könsidentitet/-uttryck, etnisk
tillhörighet, religion,
funktionsnedsättning, sexuell
lä nin eller ålder.
Minska miljöpåverkan
Ekonomi

Minst 10

Minst 1

Minst 2

Minst 80

Minst 75

Ekonomi i balans

Minska
ener iförbruknin en
Bokslutsutfall

Minst 3 °/o

DKH ska bidra till att öka den
sociala hållbarheten i Helsingborg.

Antal utbildade "Elevens Minst 1
val"-guider

Minst 0+/-

Styrkortet för 2014 innehöll samma verksamhetsmål, minus målet om medarbetarnas lika
rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Samtliga mål room perspektiven invånare, omvärld
och ekonomi uppfylides helt 2014. Inom perspektivet organisation uppfylldes inget mål.
Identitetsarbetet uppges i dokumentet "Årsbokslut mål och ekonomi, bunkers Kulturhus
2014" ha dragit ut på tiden, och någon undersökning bland personalen genomfördes finte.
styrkortet för 2015 har några av mätetalen och målvärdena förändrats jämfört med 2014.
Målvärdet 2014 för antalet aktiva barn och unga uppgick till minst 14 205, medan utfallet blev
16 323. Inför 2015 har målvärdets höjts till minst 16 324.
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3.1.2. Verksamhetsp/an 2015
Kulturnämnden beslutade 2014-11-21, § 119, om intern ramfördelning till de olika
verksamheterna,
däribland
bunkers
Kulturhus.
Utifrån
ramfördelningen
har
kulturFörvaltningen arbetat fram en verksamhetsplan som fastställts av kulturdirektören och
godkänts av kulturnämnden. Den nytillträdda kulturnämnden beslutade 2015-02-26, § 17, om
vissa förändringar i den interns ramfördelningen, men det påverkar finte verksamhetsplanen
för bunkers kulturhus.
Enligt verksamhetsplanen kommer förvaltningen under 2015 att lägga större fokus på vad
vision 2035 innebär för kulturen i Helsingsborg. Auseende bunkers kulturhus presenteres
bl.a. följande planer:
•
•

•
•
•
•

•

Under 2015 kommer fem store tillfälliga utställningar att produceras. Utbudet blir en
blandning av unge spännande konstnärer och välkända etablerade.
Ett ökat utbud av samtal, debatter och andra arrangemang kommer att prägla 2015.
bunkers ska ha ett brett konsertprogram parat med mer experimenterande
arrangemang där konstformer möts.
bunkers fortsätter att arrangers de festivaler som har etablerats tidigare år.
Utbudet av teater för barn och unge är oförändrat. Det bör framöver finnes utrymme
för att utöka den pedagogiske verksamheten för att nå fler barn och unge.
bunkers övergår till att ha kvällsöppet i utställningarna på fredagar istället för på
torsdagar.
Kulturskolen fortsätter med prova-på dagar för att nå alla barn i skolen. Kvalitativ
verksamhet under skotloven blir en ny del av utbudet. De som står i kö får på olika
sätt delta i undervisningen medan de väntar på plats.
Utveckling av foajeområdet med nytt skyltsystem, profilkläder och ny grafisk profil
kommer att vara ett lyft för besökarna och öka tiligängligheten.

Förändringarna bedöms få följande följder:
Perspektiv
Invånare

Organisation
Ekonomi
Omvärld

Konsekvens
Många av de planerade förändringarna bedöms bli ett lyft ur
invånarperspektivet. Huset kommer att bli mer tillgängligt och levande när
det gäller utbud, estetik, skyltning och verksamhet i foajen. Det skapes ett
gemensamt bemötande. Det fortsatte systematiske arbetet med att nå de
som finte använder bunkers idag skapar mervärde i linje med vision 2035.
Utökade öppettider på fredagar med ett intressant arrangemangsprogram
er mervärde till invånarna.
Fortsatt arbete med bunkers identitet, varumärke och samarbete i hela huset
stärker or anisationen och ska ar emenska .
bunkers är beroende av stark marknadsföring och stort flöde av betalande
besökare för att håtta bud et.
Digitalisering och möjlighet till interaktivitet är essentiellt för att bunkers
ska följa den intensive teknikutvecklingen. Många av delarna i
verksamheten ut år från de slutsatser som dras utifrån vår omvärldsanalys.
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3.2. Måluppfyllelse och återrapportering
enlighet med reglementet ska kulturnämnden kontinuerligt följa upp sin verksamhet och två
gånger per år redovisa till fullmäktige hur de fullgjort de uppdrag som fullmäktige lämnat till
dem. Uppföljning utifrån styrkorten genomförs tre gånger årligen; tertial 1, tertial 2 och i
samband med årsbokslutet.
Delårsrapport mål och ekonomi april 2015 beskrivs verksamheten vid bunkers Kulturhus
under januari-april. Kommentarer lämnas till samtliga mål i styrkortet, av vilka det framgår
vilket arbete som bedrivs och ska bedrivas för att nå urålen. Vidare redovisas tankar om
framtid och utveckling. I tertialrapporten lämnas finte någon prognos för helåret, men det finns
inget i rapporten som tyder på att det föreligger risk för att urålen finte kommer att uppnås.
3.2.1. Nyckeltal
Helsingsborgs stads årsberättelse 2014 redovisas följande nyckeltal:
Volymer
Besökare i verksamheten, bunkers Kulturhus, anta)
Andelen besökare i verksamheten som är barn och unga,
bunkers Kulturhus, procent
Unika individer som deltagit vid minst en aktivitet i gruppen
5-19år, Kulturskolan, anta)

2012

2013

2014

235 003
49

271 294
31

212 863
36

1 896

1 884

1 949

årsberättelsen framgår det även att Kulturskolans dag hade 2 500 besökare och att
Kulturskolan när höstterminen startade hade fler elever än föregående år.
kulturnämndens årsbokslut 2014 redovisas andra nyckeltal auseende bunkers Kulturhus:
Nyckeltal
bunkers Kulturhus, besök till samtliga utställningarl
bunkers Kulturhus, betalande besök till utställningar
bunkers utställningar, registrerade besökare
bunkers arrangemang i huset2
Antal deltagande barn och unga i kulturverksamheter riktade
till målgruppen3
Antal besök på bunkers hemsida

2012

2013

2014

225 000
26 000

288 000
64 000
85 956

230 000
43 000
61 956
30 317
22 603

191 842

172 091

3.3. bunkers utställningar och scenkonsts uppdrag
Det finns i nuläget finte något nedbrutet styrkort auseende DUS. Av intervjuer framkommer att
styrkortet ska brytas ned på avdelningsnivå och individnivå, men att det ännu finte har hunnits
med. Vidare framkommer att DUS innefatter flere olika delar och det finte är så tydligt vad
som ska prioriteres. Dock lyfts barnperspektivet fram som en tydlig styrsignal som
Mätning görs med fotoceller och inkluderer därför personal samt att personer registreres verje gång
de passerer en fotocell.
z Avser scenkonst. Biffran hämtad från sid.9 i Kulturnämndens årsbokslut 2014.
3 Inkluderer finte kulturskolen. Biffran hämtad från sid.8 i Kulturnämndens årsbokslut 2014.
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hörsammas. Antalet besökare till olika utställningar och arrangemang följs löpande upp, men
enligt avdelningschefen ger finte de siffrorna något bra mått på verksamhetens kvalitet och
måluppfyllelse. Uppfattningen är att kulturen är och ska vara subventionerad, och att
uppdraget finte i första hand är att producera sådant som fungerar kommersiellt.
Inom kulturförvaltningen planeras vid granskningstilifället ett arbete med att ta fram
reviderade uppdragsbeskrivningar för de olika verksamhetsområdena.
3.4. Kulturskolans uppdrag
För Kulturskolan finns det ett eget styrkort framtaget. Det beskrivs som ett internt dokument
som finte presenterats för kulturnämnden och som än så länge finte finns inlagt i
verksamhetssystemet. Styrkortet innehåller specifika mål och mätetal, t.ex. antalet aktiva
individer/grupper, andelen nöjda kunder/deltagare, antal medarbetare som är nöjda i relation
till lagda mål i medarbetareenkäten, antalet intresseanmälningar till kulturskolans aktiviteter
och entalet deltagere på prova på-verksamhet och kulturskolens dag.
Vad gäller kulturskolens inriktning beslutade kulturnämnden den 22 augusti 2013, § 88, att
genomföra en utredning angående avgifter och familjerabatt i Kulturskolen. Av utredningen,
som presenterades för kulturnämnden den 10 april 2014, § 41, framgår följande:
•
•
•
•
•
•

Det politiske målet med Kulturskolen pekar mer mot bredd än spets i
undervisningen
Vid ingången av 2014 var 1032 elever entegna till individuell musikundervisning
medan 458 elever stod i kö4. Den trånga sektorn är entalet pedagogtimmar.
De som kommer in på kulturskolen får tiligång till väldigt mycket resurser i form av
individuell undervisning, ensemble- och orkesterspel samt offentlige spelningar
Barn och unge från ekonomiskt sett relativt välbärgade områden i Helsingborg är
överrepresenterade i kulturskolen
Familjerabatt skulle trollgen finte bidra till att fler barn och unge får ta del av
Kulturskolens aktiviteter
För att nå fler barn och unge föreslås satsninger i bostadsområden och stadsdelar
samt införande av modellen EI Sistema (en modell för kör- och orkesterskola som
verktyg för social och mänsklig utveckling)

Kulturnämnden beslutade att införa syskonrabatt för terminsavgiften för den individuelle
undervisningen i Kulturskolen samt att uppdra åt kulturchefen att utreda:
- arbete med extra finsatser i områden med få elever
- undersöka förutsättningarna att förlägga undervisningen i områden med få elever
- öka samarbetet med skolorna
- terminsavgifterna för enskild undervisning i Kulturskolen.
Rapporten "Kulturskolens arbete för att nå nya grupper av elever" redovisades för
kulturnämnden den 20 november 2014, § 116. De finsatser som tidigare gjorts riktade till barn

I Bakgranskningen framgår att entalet fintegna elever 1 januari 2014 uppgick till 1420 elever, som gick på 1623
olika aktiviteter. Av de 1420 eleverna hede 1032 individuell undervisning. Vid granskningstillfället stod cirka
1000 elever i kö, vilket efter entegningen förväntades sjunka till cirka 500. Många köar till undervisning i gitarr
och piano.
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från socioekonomiskt mer utsatta stadsdelar beskrivs i rapporten som kortare punktinsatser
med begränsat bestående resultat. Det största hindret för att ta in nya elever på
Kulturskolans kurser och utbildningar, oaysett vilket område de kommer ifrån, uppges vara
att alla pedagogers tjänster är fyllda. För att de som står i kö finte ska tappa intresset erbjuder
Kulturskolan undervisning i ett annat instrument med kortare eller ingen kö i väntan på
förstahandsvalet, samt lovverksamhet till de som står i kön men även för andra barn.
Under 2014 startade Kulturskolan prova-på-verksamhet som innebär att elever från samtliga
skolor i Helsingborg erbjuds att komma till Kulturskolan utan kostnad för att under en halvdag
prova olika kulturella aktiviteter. Målet är att inom tre år ha nått alla elever i årskurs 1-6 i
Helsingborg. Vidare har ett skotprogram arbetats fram som tillämpas under skottid. Enligt
utredningen saknas dock inom nuvarande ekonomisk ram förutsättningar för att göra mer för
att nå barn i socioekonomiskt utsatta områden. Det enda sättet uppges vara att ändra
Kulturskolans huvudinriktning och kraftigt skära ner på den undervisning som bedrivs i
nuläget. Om barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden ska få ett genuint
kulturintresse och en vilja och möjlighet att utöva kultur krävs det enligt rapporten tre saker:
ett långsiktigt och målinriktat arbete med att få dit barnen, få dem intresserade och få
dem att stanna kvar trots konkurrens från andra fritidsaktiviteter,
en infrastruktur med kulturytor i ytterområdene, d.v.s. lokaler som är särskilt
utformede och avpassede för undervisningen
mer ekonomiska resurser.
rapporten föreslogs ett långsiktigt riktet projekt, EI Sistema, som förutsätter tillförsel av
resurser. Kulturnämnden beslutade att uppdra åt kulturförvaitningen att skyndsamt utreda om
det går att starta upp ett tvåårigt projekt med att implementere arbetssättet EI Sistema på
minst en skola i Helsingborg. I februari (2015-02-26, § 14) återrapporterades uppdraget.
KulturFörvaltningen bedömer att arbetssättet EI Sistema kan vara ett kraftfullt verktyg i arbetet
för alla barn och unges lika rättigheter. Förvaltningen rekommenderar finte ett tvåårigt projekt
utan ser heltre en mer långsiktig satsning. I övrigt upprepar förvaltningen slutsatserna från
föregående rapport. Kulturnämnden beslutade att uppdra åt förvaltningen att skyndsamt
arbeta vidare utifrån rapportens rekommendationer och i det arbetet samverka med andra
berörda förvaltningar i staden. Inför budgetåret 2016 har kulturnämnden äskat om medel för
att införa EI Sistema.
3.4.1. Jämföre/se med andra kommuner
Lärarförbundets genomför årligen en ranking av Sveriges kommuners musik- och
kulturskoler. I den seneste rankingen som avser 2014 kom Helsingborg på plats 205 av 290
kommuner, efter en sammanvägning av följande parametrer:
Helsingborgs platering
Hur mycket pengar satsar kommunen på musik- och
kulturskolen? Beloppet räknas kronor per invånare
åldern 7-15år.
Beloppet avser den medelavgift som tas ut kommunen.
Terminsavgiften varierer från 0 kr till 1700 kr/termin.

146 av 290

i

i

Hur stor andel av kommuninvånarna åldern 6-19 år som
deltar den frivillige verksamheten musikskolan.
i

i

Avgifter för
musik- och
kulturskolen
Andel elever
frivillig
verksamhet

168 av 290

i

i

i

Resurser

225 av 290
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4. Styrning och ledning
4.1. Organisation
bunkers kulturhus leds av en verksamhetschef och består av de två avdelningarna bunkers
utställningar och scenkonst(DUS) och Helsingborgs kulturskola.

De fyra cheferna bildar en ledningsprupp som träffas varje vecka och som fattar beslut om
gemensamma strategier. Vid granskningstillfället är dock posten som verksamhetschef
vakant, och kulturskolechefen för scen/konst/media är tillförordnad. Det finns ett ledningsstöd
som omfattar verksamhetsutvecklare, verksamhetskoordinator och kulturkoordinator. Stöd i
HR-, ekonomi- och IT-frågor erhålls från kulturförvaltningen Gentralt.
huset finns även verksamheterna Teknik och service samt Marknad, som tillhör
kulturförvaltningen och som bunkers Kulturhus köper tjänster ifrån. Boost HBG (en
verksamhet inom kulturFörvaltningen) och Turistbyrån är hyresgäster, och restaurangen dries
av en extern entreprenör. För att samarbetet inom huset ska fungera genomförs husmöten
varje måndagsmorgon. Det finns även ett verksamhetsråd, som leds av
verksamhetsutvecklaren och består av representanter från varje verksamhetsområde.
Verksamhetsrådet är informerande, inspirerande och rådande, men finte beslutsfattande.
bunkers kulturhus vision är: "Att skapa mening i människors liv med konsten som
ledsagare." En gemensam identitet ska tillskapas utifrån de fyra ledorden: forskande —
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oväntad — stridbar — oas. Kulturskolans personal uppgår till cirka 50 personer medan DUS
har en personalstyrke på 15-20 personer. Inom kulturskolen respektive DUS finns olika
grupper som möts för att planere, strukturere och samordna olika verksamhetsdelar. Vidare
genomförs regelbundne arbetsplatsträffar och verksamhetsmöten.
4.1.1. Medarbetarenkät
Den seneste medarbetarenkäten genomfördes hösten 2014. Resultaten är lägre för DUS än
Kulturskolen och bunkers Kulturhus totalt sett.
Perspektiv

Arbetsmiljö/arbetsförhållanden
/arbetssituation
Dialog, delaktighet och
samverken
Medarbetarskap
Lederskap
Jämställdhet, mångfald och
likebehandling
U ppd raget
Helhetsattityd
Sammanvägt index(max=100)

bunkers Kulturhus
74

Kulturskolen
77

DUS
66

75

77

65

73
75
75

76
78
78

63
61
67

80
63
74

84
61
76

64
63
64

4.2. Delegeringsordning och arbetsinstruktion
Kulturnämnden reviderade senest 2014-12-11, § 128, sin delegeringsordning och
arbetsinstruktion. Vad gäller bunkers kulturhus är beslut om bidrag till kulturinitiativ i ärenden
som sker i eller i samarbete med RumEtt på bunkers kulturhus delegeret till
avdelningschefen för bunkers utställningar och scenkonst. I övrigt är anställning av
avdelningschefer delegeret till verksamhetschefen efter samråd med förvaltningschef. Övriga
anställningar är delegerade till verksamhetschef med rätt till vidaredelegering till
avdelningschef.
Kulturnämnden har också beslutat om en arbetsinstruktion som redogör för vilka
ansvarsområden som åligger olika befattningshavare och i viss mån även omfattningen av
ansvaret. Åtgärderna betraktes som löpande förvaltningsärenden och ska finte anmälas till
nämnden.
Verksamhetschefen på bunkers Kultuhus ansvarar enligt arbetsinstruktionen för:
- upphandling av varor och tjänster inom ramen för verksamheten enligt
kulturförvaltningens upphandlingsorganisation.
- ingående av avtal till ett värde upp till sex prisbasbelopp,
- ställningstagande till anställds bisyssla,
- chefers deltagende i kurser och konferenser inom Sverige och Danmark inom för
verksamheten fastställd budget,
- att verksamheten följer stedens och kulturFörvaltningens policys, riktlinjer och regler,
- avskrivning/nedskrivning av fordran och antagande av ackord upp till ett
prisbasbelopp.
Avdelningschefer ansvarar för:
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-

upphandling av varor och tjänster inom ramen för avdelningen enligt
kulturförvaltningens upphandlingsorganisation. Dock ej ingående av avtal.
Ställningstagande till anställds bisyssla.
Personalens deltagande i kurser eller konferenser med mers inom Sverige och
Danmark inom för avdelningen fastställd budget.

Enligt attestordningen är det verksamhetschefen som beslutsattesterar fakturor, och
avdelningschefer som mottagningsattesterar.

4.3. Stödprocesser
Ekonomi
controller
för
Kulturförvaltningens
ekonomichef
är
bunkers
Kulturhus.
Verksamhetskoordinatorn som ingår i bunkers Kulturhus ledningsstöd följer
verksamheternas ekonomiska utveckling och rapporterar till ekonomichefen. Ekonomichefen
har aystämningsmöten med ledningsgruppen minst en gång i månaden.
Teknik och service
Kulturförvaltningens avdelning för Teknik och service tillhandahåller väktare, lokalvård,
vaktmästare, tekniker och snickare till alla kulturinstitutioner i Helsingborgs stad utifrån ett
köp/sälj-system. Tidigare var vaktmästare och tekniker anställda i respektive verksamhet.
Fördelar som lyfts fram med nuvarande organisationen är att kompetensen finns samlad och
kan leverera med hög kvalitet. Avdelningen för teknik och service ska drivas till
självkostnadspris. Om ett överskott uppstår går det tillbaka till verksamheterna, procentuellt
utifrån hur mycket de har anlitat teknik och service. Chefen för teknik och service samordnar
alla upphandlingar. Medarbetare som ska genomföra inköp måste först gå en obligatorisk
avropsutbildning. Avtalstrohetsmätningar genomförs regelbundet.
Kulturskolan hyr in tekniker per timure vid konserter och evenemang. Från såväl Kulturskolan
som från Teknik och service framförs att samarbetet fungerar bra. Kulturskolan får tillgång tili
expertkunskap vad gäller Ijud etc., och teknik och service tillhandahåller även värdar som är
med på konserterna och som ansvarar för säkerheten.
DUS beställer byggnation och rivning av utställningar. Från DUS framförs att det finns
nackdelar med köp- och säljorganisationen då helhetsperspektivet försvagas. Teknik och
service framhåller fördelarna med att vara en professionell och samlad organisation som
sexvar hela förvaltningen.
Marknadsföring
Kulturförvaltningens marknadsavdelning bemannar receptionen i bunkers Kulturhus och har
hand om marknadsföringen. bunkers Kulturhus interndebiteras för entretjänster. De
intervjuade hade gärna sett att bunkers kulturhus hade en större budget för marknadsföring.
Ambitionen är att göra utställningar av hög klass, men det krävs marknadsföring för att locks
betalande besökare. Marknadsföringen ses som en begränsning för vad som kan göras.
Verksamhetsutvecklaren, som tillhör bunkers kulturhus ledningsstöd, har som uppgift att se
på verksamheten utifrån ett besökarperspektiv och paketera de olika delarna så att de
uppfattas som ett hus. Verksamhetsutvecklaren utgör en länk till marknadsavdelningen och
arbetar för att få flex besökare till huset. Vidare ingår den interns kommunikationen i
uppdraget. Det ses som viktigt att bygga ett gemensamt varumärke. Ett stort pågående
uppdrag är att förbättra skyltningen och införa profilkläder.
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4.4. Kulturskolan
För kulturskolens del är det personalen som är kostnadsdrivande vilket gör produktiviteten
viktig. Alla har semesteranställningar för att möjliggöra lovverksamhet. Den totala arbetstiden
fördelas vid heltidstjänstgöring enligt tabellen och diagrammet nedan.

Arbetstid, Kulturskolen
6%

4%

Elevtid

37%
Planering~förflyttning
annat

Kompetensutveckling

53%

Obligatorisk mötestid

Timmer/
vecka

Timmer/år
Elevtid
Lovverksamhet
Total elevtid
Planering/förflyttningar/annat
Kompetensutveckling
Obligatorisk mötestid
Total övrig tid
Effektiv arbetstid

640
20
660
929
104
67
1100
1760

Andel

15

37,5

25
40

62,5

Elevtiden utökades med 20 timmar per år när lovverksamheten infördes. I elevtiden ingår
olika aktiviteter som t.ex. individuell undervisning, prova på-verksamhet och orkester.
4.5. Samverken
Kulturskolen deltar i nätverk inom ramen för Skåne Nordväst samt hela Skåne. Inom staden
sker samarbete med symfoniorkestern, Stadsteatern och Arenabolaget. Kulturskolen har
gjort en resa till Riga för att knyta kontakter och få nya ideer. bunkers utställningar och
scenkonst samarbetar och utbyter erfarenheter med andra kulturinstitutioner.
Egenproducerade utställningar som t.ex. Loranga, Loranga säljs till andra kulturinstitutioner,
vilket inbringar intäkter. Samarbete sker med föreningar och institutioner i staden. bunkers
kulturhus samarbetar även med Diselverkstan i Nacka och har ansökt om medel från Statens
Kulturråd till gemensamma projekt kring HBTQ-frågor.
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5. Ekonomistyrning

5.1. Tidigare års resultat

2012

-3 569

+

Bokslut, tkr
bunkers kulturhus

2013
1 916

+

Upprepade omorganisationer gör det svårt att jämföra resultatet för bunkers kulturhus över
tid. Bokslut för åren 2012-2014 framgår av tabellen nedan:
2014
613

Utfallet per verksamhet 2014 blev enligt följande:
Verksamhet:
Ledning
Kulturskolan
Utställningar
Scenkonst

Resultat
+376
+356

-581
+653

dokumentet "Årsbokslut mål och ekonomi 2014, bunkers Kulturhus" framgår finte utfallet per
verksamhet. Följande kommentarer lämnas till 2014 års totala resultat:
-

-

-

Intäkterna för verksamheten är 827 tkr högre än budgeterat (en av orsakerna är
uthyrning av utställningar, bl.a. Loranga, Loranga!).
Utfallet av avgifter är lägre än förväntat på Kulturskolan och bunkers Utställningar.
bunkers Scenkonst har högre intäkter än budgeterat.
Utfallet utställningsbesökare stämmer väl med prognostiserat, men intäkterna per
besökare är lägre eftersom fler har använt Kulturkort än tidigare samt att utställningen
Loranga, Loranga! genererade många unga besökare som har gratis entre. Det är en
utmaning att kompensera för ökad användning av Kulturkort.
Kostnaden för utställningsproduktion är i stort sett enligt budget. I de fall kostnaderna
överskrider budget beror det på ökad kostnad för snickare och tekniker samt att
medel finte har erhållits från samarbetspartners enligt överenskommelse.
Debitering från supportorganisationerna är lägre än budgeterat (entreverksamheten
och teknik och service).
Kostnader utöver ordinarie verksamhet som inköp av instrument till Kulturskolan och
kompetensutvecklingsdagar för medarbetarna har bekostats av resultatöverföring
från 2013.

avsnittet Framtid och utveckling görs följande reflektioner:
• Det är finte rimligt att förvänta sig ett överskott i budget liknande det som fanns inför
2014. 2013 var ett verkligt rekordår publikt och intäktsmässigt.
• bunkers har stora behov av marknadsföringsinsatser. Vi måste få hit människor och
gärna betalande besökare i de delar som är beroende av finansiering.
Ökande kulturkortsanvändning påverkar intäkterna och är en okänd faktor. Detta gör
det osäkert att prognostisere intäkter.
• Ett ännu oskrivet blad är hur Helsingborgs Arena och Scen AB och
kulturFörvaltningen kommer att samspela. Både när det gäller marknadsfunktionen
och relationen mellan dessa parter.
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5.2. Internbudget 2015 och utfall efter tertial 1
Av internbudgeten för 2015 framgår att verksamheten till 84 procent finansieres med
kommunbidrag. Personalkostnaderna uppgår till 56 procent av de totala kostnaderna.
Andel

Budget

Ackumulerad avvikelse
vid tertial 1

Intäkter
6 648
8
214
522
47 030
1 235
55 657

Avgifter
Försäljning
Uthyrning
Externa bidrag
Kommunbidrag
Övriga ersättningar
Summa
Huvudsakliga kostnader
Personal
Hyreskostnader
Utförare
Bevakningskostnader
Förbrukningsmaterial
Annat
Summa
Resultat

31045
6 516
8 822
2 060
1 163

-24
12
7
93
0
-100
-12

12 %

84 %

56 %
12 %
16 %
4%
2%

~

159
-1
-418
24
-8
-114
-126

55 657
0

tertialrapporten görs bedömningen att målet om en ekonomi i balans kommer att uppnås för
helåret.
internbudgeten för 2015 fördelas medel till de olika verksamheterna enligt nedan:
Verksamhet

Andel

Budget
7 194
24 505
23 358
600

Ledning
Kulturskolen
DUS
Reinvestering

1%

13
44
42
1

1 3%

42%

Ledning
Kulturskolen
"`°~''
,;~~';

DUS

,«n~~-

Reinvestering

~~~"
44%
'~±
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5.2.1. Ledning

7 194
7 194

100

2 432
3 760

33
53
14

Ackumulerad
avvikelse vid tertial 1

-22
-107
55
-?4
-74

%

Huvudsakliga kostnadsposter
Personal
Utförare
Övrigt
Totala kostnader
Resultat

Andel

%

Kommunbidrag
Totala intäkter

Budget 2015

%

Intäkter

7 194
0

Posten utförare består till övervägande del (3394 tkr) av kostnad för entreverksamheten, som
interndebiteras av marknadsavdelningen. Bland övrigt finns det 245 000 kr aysatta för
oförutsedda kostnader.
5.2.2. Ku/tursko/an
Kulturskolans ekonomiska förutsättningarframgår av tabellen nedan.
Intäkter

Budget 2015

Andel

21 170
3 021
214
100
24 505

Huvudsakliga kostnadsposter
Personal
Hyra
Övrigt
Totala kostnader
Resultat

Andel
Budget 2015
84
20 553
11
2 671
5
24 505
0
%
%
%

86
12

%

Kommunbidrag
Elevavgifter och köpta tjänster
Uthyrning av instrument
Övr. ersättningar
Totala intäkter

Ackumulerad avvikelse
vid tertial 1
-3C
7
14
-9

172
0
78
250
241

Elevavgifter och köpta tjänster
Kulturnämnden beslutade 2014-10-23, § 105, om terminsavgift för individuell undervisning på
Kulturskolan 2015. Terminsavgiften fastställdes till 700 kronor per elev och termin (oförändrat
jämfört med 2014). Syskonrabatt med 50 procent av terminsavgiften för det andra och de
följande syskonen gäller efter beslut 2014-04-10, § 41. Ensemble- och orkesterspel erbjuds
avgiftsfritt till de elever som deltar i den individuelle undervisningen.
Undervisning i grupper av varierade storlek sker i olika konstformer så som musik, dans,
drama, sång, drill, etc. Avgifterna, som fastställs av kulturchefen, reviderades under 2014.
Avgifterna är nu uppdelade i tre olika kategorier utifrån entalet elever i gruppen. Avgiften
bestäms utifrån hur många timmar som verje aktivitet pågår samt utifrån hur många
pedagoger som samtidigt är involverade aktiviteten. Avgiften varierer från 25 till 100
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kr/timure. Det finns även en prislista för lovverksamhet. Viss verksamhet som syltar till att
inspirers och väcka fintresse för kultur är gratis. Införandet av syskonrabatten innebär cirka
60 tkr i urinskade elevavgifter, vilket istället måste tjänas in på köpta tjänster. Det är i
huvudsak skolor som köper tjänster, t.ex. för att de finte har någon musiklärare. Priset är 550
kr/timure och har enligt uppgift från intervjuade faststäl~ts av kulturdirektören. Priset för
utbildning som riktar sig till vuxna är 1100 kr/timure, men det är för de intervjuade okänt när
och varför det priset har fastställts.
5.2.3. bunkers utställningar och scenkonst
Kulturnämnden beslutar om ordinarie entreavgifter, fasta rabattsystem, åldersgränser vid
kulturnämndens verksamheter samt pris på Kulturkort och tvådagarskort. Resterande
avgifter och priser (till exempel tillfälliga rabattavtal, priser för gruppguidning med mers)
beslutas av förvaltningen. Kulturnämnden beslutade 2014-09-18, § 94, om i stort sett
oförändrade avgifter 2015 jämfört med 2014. Intäkterna för Kulturkortet fördelas ut till de
olika kulturinstitutionerna utifrån antalet besök.
Internbudgeten för utställningar och scenkonst framgår av tabellen nedan.
Intäkter
Kommunbidrag
Avgifter
Försäljning
Externs bidrag
Övr. ersättningar
Totala intäkter
Huvudsakliga kostnadsposter
Personal
Hyreskostnader
Utförare
Förbrukningsmaterial
Bevakningskostnader
Avskrivningar
Övrigt
Totala kostnader
Resultat

Budget 2015

Andel

Ackumulerad
avvikelse vid tertial 1

18 066
3 627
8
522
1 135
23 358

77 %
16 %

0
6
12
93
-115
-3

8 060
3 845
4 803
1034
2 058
1 304

35 %
16 %
21 %
4 %o
9%
6%

9
-1
-325
-24
25
-2
-364
-368

23 358
0

Personalkostnader och lokalkostnader fördelas finte ut på aktiviteterna utan ligger kvar
Gentralt. Resten fördelas i internbudgeten enligt nedan:
Aktivitet
Utställningar
Scenkonst — arrangemang/konserter
Scenkonst — teater
Scenkonst - RumEtt
Kulturoteket
Pedagogisk verksamhet

Budget 2015 Varav kommunbidrag
7 937
1 100
1 615
517
193
287

5 337
455
85
517
185
-105
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5.2.4. Projektstyrning
Utställningsverksamheten består av en fast del i vilken det förevisas en lokalhistorisk
utställning och tre utställningshallar. Den lokalhistoriska utställningen belastar resultatet med
kostnader för avskrivninger och räntor, vilket fr.o.m. 2015 kompenseres i kommunbidraget.
Övriga utställningar varierer mycket i kostnad. Dokumentet "Utställningsprojektets processer
och steg" togs fram 2009 och reviderades senest 2011. I dokumentet beskrivs rollfördelning
och de olika stegen från ide till beslut och vidare till utvärdering och arkivering.
Projektledaren tar fram en projektbeskrivning som innehåller bakgrund, syfte, mål, målgrupp,
innehåli, projektgrupp, tidplan och riskanalys. En projektbudget fastställs för verje
utställningsprojekt. Projektledaren gör en kostnadsförfrågan till teknik och service, som
inkommer med ett kostnadsförslag som innehåller uppgifter om såväl materialkostnader som
ental mantimmar. Från teknik och service framförs att den ekonomiska styrningen av
utställningsverksamheten behöver utvecklas, då det finns risk för att ändrings- och
tilläggsbeställningar görs efter hand vilket fördyrar projekten. Dock uppger både parter att de
har blivit bättre på att uppskatta kostnaderna tillsammans och att köp/säljsystemet fungerer
mycket bättre nu än när det infördes.
Efter verje utställning ska producenten göra en utvärdering enligt en framtagen
utvärderingsmall. Utvärdering av produktionsfasen ska ske två veckor efter vernissage
medan utvärdering av utställnings- och avvecklingsfasen samt ekonomiuppföljning ska ske
två veckor efter att nästa utställning har haft vernissage. Vid utvärderingsmöten deltar bl.a.
teknik och service. Vid granskningstilifället hede ett utvärderingsmöte nyligen genomförts, vid
vilket tre utställningar utvärderades. Från teknik och service framförs att det är bättre att ha
utvärdering efter verje projekt, då alla inblandade har det färskt i minnet.
Vid tertialuppföljningen redovisas utfallet för 17 utställningsprojekt, varav 6 uppvisar
underskott och 6 uppvisar överskott. Totalt uppgår den ackumulerade avvikelsen till -302 tkr.
Utställningen om Bea Szenfeld redovisar -326 tkr och utstäliningen Mellen verkligheter
redovisar -75 tkr. I tertialrapporten uppges att Bea Szenfeld-utställningen blev dyrare än
förväntat då investeringar i ny teknik har gjorts. Detta uppges vara bra för kommande
utställningar som kan använda samme teknik i många år framöver. Utställningen Mellen
verkligheter blev dyrare p.g.a. förhöjda fraktkostnader för returnering av verken till respektive
utlånere vilket i kommunikation med tredje part finte varit tydligt.
Underskottet följs upp av ledningsgruppen tillsammans med ekonomichefen/controllern.
Avdelningschefen har budgetansvar och kan vid behov omfördela mellan projekt. Eftersom
utställningsprogrammet fastställs cirka två år i förväg och det reden då tecknas avtal med
konstnärer är dock handlingsutrymmet begränsat.
5.3. Uppföljning och återrapportering till kulturnämnden
Kulturnämnden beslutade 2015-02-25 om en plan för uppföljning av intern kontroll 2015.
Planen innehåller processer/rutiner/system inom ärendehantering, ekonomi, personal och
verksamhet. Ett moment som specifikt berör verksamheten vid bunkers Kulturhus är
utbetalningar av bidrag för unge kulturinitiativ. Detta ska kontrolleres två gånger under året
genom stickprov/intervju.
Kulturnämnden tar del av ekonomisk uppföljning tre gånger årligen (tertial 1, 2 och
årsbokslut). I tertial- och årsbokslutsrapporterna lämnas information på övergripande nivå,
men det framkommer finte hur det har gått för de olika delarna. Förvaltningen kan vid
kulturnämndens möten under punkten information från verksamheten muntligt redovisa
eventuelle avvikelser.
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6. Bedömning

6.1. Svar på revisionsfrågorna
Vilket uppdrag och mål har bunkers kulturhus och hur följer nämnden upp dessa?
Det finns enligt vår bedömning en tydlig struktur för målstyrning och återrapportering. Målen i
bunkers styrkort är specifika och mätbara, men i stort sett desamma som föregående års
mål. Det torde finnes utrymme för att ytterligere vässa såväl målsättningar som kriterier för
måluppfyllelse.
Vi noterer att det finns ett nedbrutet styrkort för Kulturskolen vilket saknes för bunkers
utställningar och scenkonst. Styrningen och uppföljningen på verksamhetsnivå är därmed
tydligare för Kulturskolen.
Vad gäller Kulturskolens uppdrag har förvaltningens utredninger viset att barn och unge från
ekonomiskt sett välbärgade områden är överrepresenterade. De som kommer in på
kulturskolen får tillgång till mycket resurser, men kön är lång till de mest populära
instrumenten. Helsingborg kommer på plats 225 av 290 kommuner i Lärarförbundets ranking
över hur stor andel av kommuninvånarna i åldern 6-19 år som deltar i den frivillige
verksamheten i musikskolan. Eftersom tillgänglig pedagogtid uppges vara den begränsade
faktorn är det enligt vår bedömning av fintresse att utreda om det går att utöka de 37,5
grocent av pedagogtiden som utgörs av elevtid.
Vi ser behov av att förtydliga och förankra uppdraget för bunkers utställningar och
scenkonst. Verksamheten består av många olika delar och det framkommer finte att det
regelbundet omprövas vad som ska prioriteres. Vi konstaterer att det är olika nyckeltal som
rapporteres i stedens årsberättelse och kulturnämndens årsbokslut. Nyckeltalen är finte fullt
ut förankrade i verksamheten, vilket vi ser som en brist.
Är styrning och ledning av verksamheten ändamålsenlig?
Kulturnämnden som tillträdde 1 januari 2015 har ännu finte lämnat några styrsignaler till
bunkers Kulturhus. Tidigare verksamhetschef utövade enligt de intervjuede ett nytänkande
konstnärligt lederskap med mer medveten inriktning på barn och familjer, vilket genererade
ökade besökstal. I väntan på en ny verksamhetschef har utvecklingsarbete såsom
exempelvis att attrahere nya målgrupper och att skapa en gemensam identitet delvis
aystannat. Det är ett välkänt fenomen att organisationer tappar tempo och fokus när ett skifte
av ledere drar ut på tiden.
Vi bedömer att chefsuppdragen inom bunkers Kulturhus är tillräckligt tydliga.
Verksamhetschefen och avdelningscheferna ansvarar för att utveckla sine respektive
verksamheter utifrån givna uppdrag och mål
nuläget läggs dock, i väntan på den nya
verksamhetschefen, störst fokus på att upprätthålla snarare än på att utveckla
verksamheten.
Vi bedömer det som ändamålsenligt att kulturförvaltningen har samlet marknadsavdelningen,
teknik och service samt ekonomifunktionen iGentrala enheter som server alla verksamheter.
Det innebär att de olika ledningsnivåerna kan avropa det stöd de behöver inom dessa
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områden. Vi uppfattar dock att det finns en önskan från bunkers kulturhus (särskilt bunkers
utställningar och scenkonst) om att råda över teknik och service och marknadsföring själva,
vilket i så fall tyder på att organisationen finte är förankrad. Eftersom medarbetarenkäten
dessutom visar på sämre resultat än för Kulturskolan gör vi bedömningen att styrningen och
ledningen av bunkers utställningar och scenkonst behöver utvecklas.
Fördelningen av ansvar och befogenheter framgår av dels delegeringsordningen, dels en
arbetsinstruktion. Vår bedömning är att delegationsordningen bör innefatta samtliga
beslutsområden.
Bedrivs verksamheten på ett ekonomiskt tillfredställande sätt?
Enligt vår bedömning är det en brist att det itertial- och årsbokslutsrapporterna för bunkers
Kulturhus lämnas ekonomisk information endast på övergripande nivå. Det framkommer finte
hur det har gått för de olika delarna, vilket är av hög relevans.
Projektstyrningen auseende utställningar behöver enligt vår bedömning förbättras. Det finns
riktlinjer och rutiner men kostnaderna för en del projekt överstiger budget. Eftersom
intäktssidan är svår att bedöma är det viktigt att ha en god kostnadskontroll. Personal- och
lokalkostnader fördelas finte ut på projekten, vilket vi ser som en brist.

6.2. Sammanfattande bedömning och rekommendationer
Vår sammanfattande bedömning utifrån syftet och grunderna för ansvarsprövning är att
kulturnämnden behöver utveckla sin styrning och uppföljning av bunkers kulturhus.
Vi rekommenderar kulturnämnden att
► följa upp ekonomin med kortare intervaller än tertialvis,
► begära en ekonomisk uppföljning som visar resultat för verksamhetens olika delar,
► klargöra vilka nyckeltal som ska användas och tilise att dessa förankras i verksamheten,
► utöka delegationsordningen till att omfatta beslutsområden som i nuläget finns upptagna
i arbetsinstruktionen och som därmed finte anmäls till nämnden,
utreda om produktiviteten inom Kulturskolan kan höjas genom att en större andel av den
samlade lärartiden kan användas till undervisning, så att fler kommuninvånare i åldern 619 år kan delta i verksamheten, samt
skärpa projektstyrningen och kostnadskontrollen inom utställningsverksamheten.

Helsingborg den 10 juni 2015
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