Verksamhetsplan
2017-2019
För besökare, anställda och alla
som vill ha kultur i Helsingborg.

Välkommen
Kulturen har en betydande roll för
Helsingborgs identitet och samhällsutveckling. Stadens befolkning beräknas
vara cirka 175 000 invånare år 2035 och
kulturens utbud kommer att förändras
med hänsyn till de behov som uppstår då
och på vägen dit.
För mig har kultur ett starkt egenvärde,
där det konstnärliga uttrycket och kulturupplevelser är mål i sig som inte
nödvändigtvis behöver tillföra nytta till
andra områden. Men kultur är också
ett betydelsefullt verktyg för demokrati
och social, ekonomisk och miljömässig
hållbarhet.
Kulturnämnden har ett samlat och övergripande ansvar för stadens kulturpolitik
och strategiska kulturutveckling.
Kulturförvaltningen har i uppdrag att följa
kulturnämndens mål och målvärden som
beslutas årligen.
Förvaltningens verksamhetsplan bygger
på kulturnämndens mål och målvärden.
Planen gäller över en 3-årsperiod och

uppdateras årligen efter att kulturnämnden
har tagit beslut om mål och målvärden
inför kommande år.
Kulturförvaltningens verksamhetsplan
för åren 2017-2019 ska bidra till att nå
stadens vision för Helsingborgs stad 2035
som den skapande, pulserande, globala,
gemensamma och balanserade staden för
både människor och företag.
Kulturförvaltningens ledstjärna utgår
från visionen och kulturprogrammet. Ledstjärnan ska genomsyra allt innehåll
och utbud i våra verksamheter.
Kulturförvaltningens ansvar är att möjliggöra för kulturutövare och erbjuda ett
brett kulturutbud som skapar värden och
livskvalitet för invånare och besökare.
Vi har i första hand ett ansvar att vara
möjliggörare och utifrån det använda
professionen bäst.
Vårt bemötande ska vara välkomnande för
alla och skapa en atmosfär som lockar till
medskapande och inkludering.
Trevlig läsning.
Bibi Hidén
Kulturdirektör

Ledstjärna

Värdeord

Kulturen är angelägen & avgörande

Lekfullhet Mod Engagemang
Vi förverkligar värdeorden genom att

Verksamheter
BoostHbg
Dunkers kulturhus
Helsingborgs bibliotek
Helsingborgs museer: Kulturmagasinet,
Fredriksdals museer & trädgårdar, Kärnan
Verksamheten för allmänkultur.

Verksamhetsidé
Vi erbjuder Helsingborgarna och besökande
en bred variation av kulturupplevelser och
lärande.
Vi skapar värden som berikar våra liv, utmanar
och får oss att tänka nytt.
Vi möjliggör för individuella val att vara
publik, deltagande eller medskapande.
Vi skapar mötesplatser i demokratisk anda där
alla är välkomna.

visualisera och berätta om varför vår organisation måste präglas av lekfullhet, mod och engagemang.
låta våra vardagliga handlingar genomsyras av lekfullhet, mod och engagemang.
utveckla ett kommunikationssystem som i sin uppbyggnad främjar lekfullhet, mod och engagemang.
ta bort de hinder som finns, för att kunna präglas av lekfullhet, mod och
engagemang.
ge varandra feedback och lära av våra misslyckanden.

Bemötandekod
Det här möter du
hos oss

Vårt mantra

Respekt och omtanke
hos oss kan du vara dig själv.

Jag bemöter alla med omtanke och
respekt.

Information och svar på dina frågor
eller bli lotsad rätt.

Jag lyssnar på andra och uppskattar
synpunkter och feedback.

Engagemang och nyfikenhet
vi vill överträffa dina förväntningar
och inspirera dig.

Jag tar hänsyn till andras förväntningar,
förutsättningar och behov.

Dina åsikter är viktiga
vi tar tillvara på feedback och idéer.
Tillgänglig kompetens
vi finns här för dig, fråga gärna.

Jag hjälper andra genom att se dem,
ge rätt information och hitta lösningar.
Jag delar med mig av min kunskap
och värdesätter andras.

!
Prioriterade förbättringsområden
Stärka den gemensamma drivkraften i den
inre organisationen

Kulturen ska finnas där människor vistas
och bor

Anpassa kulturutbud efter en framtid som
förändras

Mål och uppdragsbeskrivningar ses över.

Implementera nya uppdragsbeskrivningar
och planerings- och uppföljningsmetoder.

Utveckla och möjliggöra nya tillfälliga och
rörliga verksamheter, tex popup.

Ifrågasätta existensen av nuvarande utbud.

Förbättra externkommunikation.

Förbättra internkommunikationen.

Fortsätta att utveckla användningen av
sociala medier.

Stärka kulturens roll i staden
Implementera kulturprogrammet.

Bredda kompetenserna inom personalgrupper
(KBR).

Bättre tillvarata digitaliseringens
möjligheter
Kompetensutveckla inom det digitala
området.
Fortsätta att utveckla den digitala
tillgängligheten.

Möjliggöra för kultur i flera områden i
staden.

Förbättra invånarinvolvering

Ökad tillgänglighet

Arbeta med medskapande aktiviteter

Se till att vi har ett tilltal i våra verksamheter
som är inkluderande.

Invånardialoger i olika former.
Ökad kunskap om våra invånare och
besökare.

Möta invånarnas behov av mångspråkighet.
Öppettider efter efterfrågan.
Förbättra verksamheternas sociala och
fysiska tillgänglighet.

Avveckla utbud som inte bedöms värdeskapande.
Utveckla utbud för att möta nya besökargrupper.
Utveckla och erbjuda spännande utbud
som lockar människor med olika behov
och förutsättningar.

Minst 75%

2019

Antal dialoger med invånare,
besökare och kulturaktörer.

2017

2018

2019

Andel av dialogerna där
deltagarna varit nöjda med
dialogens genomförande.

Antal deltagande/ besök
av barn och unga i olika
kulturverksamheter riktade till
målgruppen.

2018

Minst 80%

2017

Minst 80%

2019

Minst 80%

2018

Minst 64 000

2017

Minst 69 000

“Barn och unga i Helsingborg ska ha tillgång till att uppleva och skapa kultur.”

Minst 64 000

Invånare

2018

Minst 72%

2017

Minst 70%

“Helsingborg ska ha ett öppet och inkluderande klimat för kultur och bildning.”

2019

Andel av Helsingborgs
grundskolor F-9, där varje
barn deltar i ett pedagogiskt
kulturmöte.

“Kulturen i Helsingborg ska vara tillgänglig och välbesökt. ”

M

2017

2018

2019

Antalet besökare på Dunkers,
Fredriksdal och Kärnan.

Minst
1 067 000

Minst
1 077 000

Minst
1 088 000

13 500
2017

2018

2019

Antal innehavare av aktiva
kulturkort.

Minst
1 237 000

Minst
1 300 000

2017

2018

2019

Andel helsingborgare som
anser att det är enkelt att hitta
information om kulturella
evenemang i Helsingborg.

Minst
1 365 000

MINST
2017

2018

Antal besökare på
Stadsbiblioteket och
områdesbiblioteken.

2019

2017

2018

2019

Antal besök på kulturförvaltningens hemsidor.

85 88 91
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2017

2018

2019

Antal besökare på icke
kommunala arrangemang
som genomförs med stöd
från kulturnämnden.

2017

2018

2019

Andel besökare som är nöjda med
upplevelsen av sitt besök.

“Kulturnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare ”
MAX

Organisation & Ekonomi

MAX

3,7 3,4

MAX

3

% % %
2017

2018

2019

Sjukfrånvaro i kulturförvaltningen,
procent av ordinarie arbetstid.

MIN.

82

MIN.

83

MIN.

83

% % %
2017

2018

2019

Hållbart medarbetarengagemang
(HME).

“Kulturnämnden ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.”
Minst

5

Minst

5

Minst

5

50%
Minst

50%
Minst

50%
Minst

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Antal nya digitala lösningar som
tillgängliggör kulturutbudet.

Andel medarbetare som under
året genomgått någon form av
kompetensutveckling inom det
digitala området.

“Kulturnämndens ekonomi ska vara i balans och ta hänsyn till social och
miljömässig hållbarhet ”
Minst

Minst

Minst

MIN.

72

2017

2018

2019

85

MIN.

90

MIN.

90

% % %
2017

75

MIN.

75

% % %
2017

2018

2019

Andelen inköpta livsmedel
som är ekologiska.

Utfall enligt budget.

MIN.

MIN.

2018

Avtalstrohet gentemot
kommunens avtal.

2019

Omvärld

“Entreprenörer och talanger i Helsingborg ska ha bra förutsättningar att
verka och utvecklas”

“Kulturnämnden söker aktivt regionala medel för att utveckla kulturen”

“Kulturnämnden ska vara en inspiratör och ett föredöme i staden i miljöoch klimatfrågor”

Andel sökande av kulturstöd som
är nöjda med stödprocessen.

Andel regionala medel i
förhållande till nämndens totala
bidragsfinansiering.

Energiförbrukning på
förvaltningens anläggningar
(kWh).
Andel av resor mellan Helsingborg
och Stockholm som görs med flyg.

2017

Minst 73%

2018

Minst 75%

2019

Minst 77%

2017

Minst 2,5%

2018

Minst 2,7%

2019

Minst 2,8%

2017

Max 2 049 000

2018

Max 2 049 000

2019

Max 2 049 000

2017

Max 45%

2018

Max 40%

2019

Max 40%

Bäst före: 2019 - 12 - 31

