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Bo-Christer Hjelte i Gusten Grodslukare.
Foto Peter Westrup

Omslag: Sven Boräng i
Den elektriska flickan.
Foto Peter Westrup
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Misantropen, Anneli Martini och Cecilia Lindqvist.
Foto Peo Olsson.
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2013 I KORTHET
FÖRESTÄLLNINGARNA

ORGANISATION OCH PERSONAL

Teaterverksamheten fortsatte på den inslagna vägen med många

År 2012 omorganiserades de tekniska avdelningarna och 2013

nyproduktioner, en del nyskrivet material och internationella konst-

sågs marknads- och försäljningsavdelningen över. Det resulterade

närliga team (främst från England och Tyskland). Det togs emot

i en ny Kommunikationssektion. Även övriga delar i verksamheten

även några internationella gästspel som lockade mycket publik. Av

indelades i sektioner för att tydliggöra de olika ansvarsområdena.

teaterns föreställningar fick Fanny och Alexander, Jag ringer mina

Kompetensutveckling är också en viktig del som personalen ge-

bröder och Misantropen flest besökare. Den föreställning som

nomgått, framförallt för att hantera teaterns nya organisation på

fick störst genomslag nationellt och även internationellt var Jonas

den tekniska sidan.

Hassen Khemiris pjäs Jag ringer mina bröder. Det totala antalet
besökare ligger sedan några år kvar på en jämn nivå vilket är gläd-

PROJEKT

jande. Den genomsnittliga beläggningen för hela året är ca 70%

Interreg-projektet Teaterdialog Öresund avslutades under hös-

som innebär att det fortfarande finns utrymme för fler besökare.

ten 2013 efter 2,5 år. Även Öppen dörr avslutades under året
vilket var en fortsättning på Tröskelprojektet som syftade till att

TEATERKURSER

skapa möten mellan teaterovana medborgare i Malmö och teatern.

Teatern har under spelåren 2012/2013 och 2013/2014 genom-

Flera arrangemang genomfördes under året. Projektet Om inte

fört teaterkurser för elever på Malmös skolor. Det är en populär

nu så när? Om inte vi så vem? bygger på tre förintelseöverleva-

verksamhet från både elevernas och lärarnas håll. Den pedago-

res historier som har nedtecknats och dramatiserats för scenen

giska verksamheten undersöks under spelåret 2013/2014 av fors-

och genomfördes under våren på skolor i regionen. Under året

kare från Malmö Högskola vilket ska utmynna i en forskarrapport.

igångsattes ett projekt, Malmö -the true story, tillsammans med

Teatern hoppas kunna fortsätta med verksamheten kommande år

Stiftelsen Framtidsgenerationen. Detta samarbete ska resultera i

och då under Unga Teaterns hatt.

en föreställning hösten 2014 på Hipp och därefter turné.

EKONOMISKT RESULTAT
Årets ekonomiska resultat är ett överskott på 152 tkr. Detta resultat innefattar en upplösning av periodiceringsfond med 1 190 tkr.

NÅGRA NYCKELTAL
(TKR)
Nettoomsättning

2013

2012

2011

2010

2009

79 592

86 491

73 270

71 449

69 929

7 485

6 706

5 154

4 842

4 479

167

898

174

13 269

12 799

varav
biljettintäkter och sålda föreställningar
statsbidrag *
regionbidrag*

17 355

17 178

17 294

3 835

3 687

kommunbidrag

52 912

54 403

49 224

48 843

47 848

-959

-1 458

109

856

-220

Antal årsverken

96

96

91

89

89

Antal produktioner inkl.samarr./gästspel

22

24

34

20

22

Resultat efter finansnetto

varav nyproduktioner

14

20

20

18

20

382

458

379

367

381

35 754

48 174

48 539

52 718

53 610

inkl samarrangemang/gästspel

54 478

59 864

55 014

56 157

54 711

inkl ej föreställningsverksamhet

64 492

71 086

66 166

64 745

64 989

Antal föreställningar inkl.samarr./gästspel
Antal besökare
egna produktioner

*)Fr o m 2011 utbetalas de ordinarie statsbidragen via Region Skåne.
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Josefin Karlsson i Gusten Grodslukare.
Foto Peter Westrup.
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TEATERCHEFERNA HAR ORDET

Stora konstnärliga och publika framgångar präglar 2013 och vi

Förarbetet inför Unga Teaterns återkomst 2014 har genomsyrat

tittar stolt tillbaka på den bredd vi haft i verksamheten. Många

arbetet under året då den politiska förankringen och kommunala

nyskrivna pjäser, flera Sverigepremiärer, nya formspråk som aldrig

finansieringen åstadkommits samtidigt som ett stort planerings-

setts i Malmö och regissörer som aldrig tidigare jobbat i landet.

och förberedelsearbete genomförts. Nu kan vi knappt vänta till
hösten med att sjösätta vår nya barnteateravdelning där Ada Ber-

Vi har utmanat oss själva och publiken och är särskilt glada för

ger blir konstnärlig ledare.

att vi haft så många barn och unga, flera för första gången, som
besökt verksamheten. Alla besökare är naturligtvis lika viktiga men

Som första teater i landet har vi filmat och tillgängliggjort två pro-

de mer än 25 000 besökarna under 26 år speglar befolkningen i

duktioner kostnadsfritt via webben: Third Generation och Gusten

staden, där medelåldern är 34 år, och visar att vi är relevanta för

Grodslukare. Det är inte okontroversiellt och förenat med stor

dem som bor här.

osäkerhet. Hur blir den konstnärliga kvalitén påverkad när den
presenteras i ett helt annat forum än den skapats för? Finns det

Under året slutfördes omorganiseringen av Tekniska Sektionen

en publik? Ska det vara kostnadsfritt? Frågorna är många. Därför

och efter vidareutbildningar och rekryteringar kan vi nu se hur det

är detta ett pilotförsök som skall utvärderas för att se hur vi skall

nya arbetssättet utvecklas och överraskar oss positivt varje dag.

fortsätta framtiden.

Kommunikationssektionen har också genomgått en stor omorganisering under året. Den pågår fortfarande och först under 2014

Vi tackar för året som gått och ser med stor entusiasm fram emot

räknar vi med att vara färdiga. Helt nya sätt att kommunicera med

2014 då vi firar dubbeljubileum; 70 år sedan Teaterhuset invigdes

publiken skall utvecklas för att motivera dem att besöka oss i en tid

på Fersens väg och 20 år sedan Hipp återinvigdes som teater

där konkurrensen om människors tid är större än någonsin tidigare

1994.

och informationskanalerna ökar hela tiden.
Malmö januari 2014

Petra Brylander

Jesper Larsson
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Anna Blomberg och Fredrik Gunnarson i En sängkammarfars.
Foto Peter Westrup
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ALLMÄNT OM MALMÖ STADSTEATER
Malmö Stadsteater AB är ett av Malmö kommun helägt bolag. Syf-

De ordinarie offentliga anslagen fördelar sig med 75% från Malmö

tet med bolagets verksamhet enligt bolagsordningen är, att med

stad, 25% från Region Skåne (inkluderande statsbidrag).

iakttagande av likställighetsprincipen (se förvaltningsberättelsen
om det kommunala ändamålet), tillgodose behovet av teaterverk-

Verksamheten leds av en VD/teaterchef och en konstnärlig le-

samhet med huvudsaklig inriktning på dramatisk teater främst

dare/teaterchef, båda med gemensamt ansvar för ekonomi/ad-

genom egen ensemble samt driva därmed förenlig verksamhet.

ministration och den konstnärliga verksamheten. Den rådgivande

Verksamheten i bolaget bedrivs huvudsakligen inte i vinstsyfte

ledningsgruppen består dessutom av ekonomichef, marknadschef,

men ska i övrigt drivas efter affärsmässiga principer. Vid fullgö-

producent och teknisk chef. Teaterns styrelse består av politiskt

randet av sin uppgift ska Malmö Stadsteater AB följa de över-

valda representanter från huvudmannen Malmö stad. Antalet le-

gripande kulturpolitiska mål som fastställts för Malmö kommuns

damöter uppgår till 8, suppleanter inräknade.

kulturverksamheter samt i tillämpliga delar de kulturpolitiska mål
som gäller på det nationella och regionala planet. Malmö kom-

Ordinarie bolagsstämma hölls 2013-06-10. Extra bolagsstämma

munstyrelse, som är aktieförvaltande organ i kommunen, har i olika

hölls 2013-10-28 vilken beslutade om ny bolagsordning samt från

beslut gett uttryck för att det är kommunens kulturnämnd som har

Malmö kommun nya upprättade generella och särskilda ägardi-

det övergripande kulturpolitiska ansvaret for verksamheten. Det

rektiv.

betyder att kulturnämnden har ansvar for styrningen av Malmö
Stadsteater AB, både när det gäller övergripande kulturpolitiska

Ställningstagande avseende verksamheten har hämtats in från

mål, och avseende övergripande organisatoriska och ekonomiska

kommunstyrelsen om att verksamheten får budgeteras med un-

frågor med bäring på de kulturpolitiska målen.

derskott om maximalt 1 000 tkr per år under räkenskapsåren
2014-2018. Avvikelser från ägardirektiven har inte gjorts. Det in-

Scenverksamheten bedrevs under året på Hipps stora scen, Studi-

terna kontrollarbetet följer de bestämmelser som styrelsen angett

on, Intiman och på skolor i regionen. Dessutom har turnéföreställ-

i sin arbetsordning samt i instruktioner om arbetsfördelning mellan

ningar gjorts i Stockholm, Kristianstad samt på andra spelplatser

VD och styrelse.

i Sverige i samarbete med Riksteatern.
Styrelse t o m 2013-06-10
Styrelse fr o m 2013-06-10
Sten Svensson, (S), ordförande
Sten Svensson, (S), ordförande
Peter Ollén, (M), vice ordförande
Peter Ollén, (M), vice ordförande
Bilal Karabudak, (S)
Bilal Karabudak, (S)
Agneta Eriksson, (S)
Agneta Eriksson, (S)
Margith Åhl Lindgren, (M)
Margith Åhl Lindgren, (M)
Emmy Jensen, (S), suppleant t o m 2013-05-30
Johanna Mårtensson, (S), suppleant
Johanna Mårtensson, (S), suppleant fr o m 2013-05-30
Anneli Philipson, (V), suppleant
Anneli Philipson, (V), suppleant
Björn Lagerbäck, (FP), suppleant		
Björn Lagerbäck, (FP), suppleant
		
Verkställande direktör har varit Jesper Larsson. Styrelsens sekreterare har varit Claes-Inge Wennström. Styrelsen har haft sex sammanträden under året. Personalrepresentanter har deltagit som adjungerade i sammanträdena.
Revisorer
Lekmannarevisorer
t o m bolagsstämma 2013-06-10				
t o m bolagsstämma 2013-06-10
Mats Pålsson, ordinarie			 Tomas Nordin (M), ordinarie
Ann Theander, suppleant
Göran Hellberg (V), suppleant
fr o m 2013-06-10				
fr o m 2013-06-10
Mats Pålsson, ordinarie
Tomas Nordin (M), ordinarie
Ann Theander, suppleant
Göran Hellberg (V), suppleant
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VERKSAMHET 2013

HIPP På vår största scen Hipp spelade familjeföreställningen

Hösten inleddes traditionsenligt med vår stora teaterträff på

Den elektriska flickan i januari. En sprakande magisk

Hipp i början av september, då våra mest trogna besökare fick

fantasyberättelse inspirerad av manga och den japanska

se smakprov ur den kommande säsongen. Den 9 september

andevärlden. Föreställningen hade sin urpremiär redan i slutet av

arrangerade DiversityIndex sin konferens Länge leve fördomarna!

november 2012 och var nyskriven av Erik Norberg, regisserad av

på Hipp. Temat var människor som gör skillnad. Kvinnor och

Sara Cronberg, med scenografi och kostym av Helle Damgård.

män som går mot strömmen och skapar möjligheter för andra.

Föreställningen som verkligen trollband sin publik fick många fina

Medverkade gjorde Anne Lundberg från SVT, Joumana Haddad,

recensioner. I slutet av januari gästades vi av skotska Dogstar

libanesisk entreprenör, poet och journalist, samt Ulrika Rogland,

Theatre som spelade två föreställningar av sin succé The Tailor

kammaråklagare i Malmö. Höstsäsongens första uppsättning

of Inverness. En flerfaldigt prisbelönad och hyllad uppsättning av

var prisbelönade regissören Anna Petterssons iscensättning

och med Matthew Zajac som berättar den svindlande historien om

av Molières Misantropen. I hennes regi spelade kvinnorna

hur en pojke på en gård i östra Polen blev skräddare i Inverness,

mansrollerna och männen kvinnorollerna. Föreställningen fick stor

Skottland. Därefter följde premiären av Alan Ayckbourns komedi

uppmärksamhet i teatersverige, många pressrosor och var mycket

En sängkammarfars den 15 februari. En mycket brittisk satir över

uppskattad av publiken. I oktober fick vi besök av gästspelet Third

medelklassen kryddad med förväxlingar och relationsproblem

Generation. En pjäs skapad av Schaubühne i Berlin tillsammans

regisserad av Adde Malmberg. Den 23 mars var det urpremiär

med Habimateatern i Tel Aviv som skildrar mötet mellan tyskar,

av teaterkonserten 27. Artisterna Brian Jones, Jimi Hendrix,

israeliska judar och palestinier och svårigheten att göra upp med

Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain och Amy Winehouse

nedärvda konflikter och erfarenheter. Över 1000 gymnasieelever

räknas alla som medlemmar i 27 Club. Alla dog när de var 27

fick då möjlighet att se pjäsen. Gästspelet var ett samarbete mellan

år gamla. Föreställningen 27 var en fullständigt fri dramatiserad

Malmö Stadsteater och Stiftelsen Framtidsgenerationen, och det

tolkning av dessa legendariska artisters musik. Regisserade

var en stor ära att få ha Schaubühne och Habimateatern på Hipp.

gjorde Moqi Simon Trolin och den imponerande scenografin

I slutet av november gästade den enormt populäre komikern Sam

i form av en snurrande skivspelare gjordes av Edward Lloyd

Wills från Nya Zeeland Hipp med sin världssuccé The Boy with

Pierce. Föreställningen fick ett fint mottagande av publiken och

Tape on his Face. Gästspelet var ett samarbete med Anagram

uppmärksammades stort i pressen. I maj spelades efter stor

och United Stage Artist. Den 30 november hade vi premiär på

efterfrågan fem extraföreställningar av dundersuccén Jag ringer

familjeföreställningen Gusten Grodslukare. Ole Lund Kirkegaards

mina bröder av Jonas Hassen Khemiri. Föreställningen som var

älskade galghumoristiska klassiker i regi av Joachim Siegård fick

ett samarbete med Riksteatern hade sin urpremiär i januari på

ett otroligt varmt och härligt mottagande av både barn och vuxna.

Intiman och gav sig därefter ut på Sverigeturné och kom alltså

Dessutom har recensenterna lovordat föreställningen.

tillbaka till Malmö i maj. Jag ringer mina bröder blev också
uttagen att spela på Scenkonstbiennalen i Jönköping 22-26
maj. I slutet av maj gästades vi av Cirkus Cirkör som gjorde åtta
fullsatta föreställningar av deras nya spektakulära och visuella
succéföreställning Knitting Peace.
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Angelica Radvolt och Kardo Razzazi i Jag ringer mina bröder.
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Lars-Göran Ragnarsson och Cecilia Lindqvist i Malmö for the fittest.
Foto Peter Westrup
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Göran Dyrssen, Josefin Iziamo, Erik Olsson, Karin Lithman,
Mattias Linderoth, Sandra Stojiljkovic, Johan Zetterberg
i Love and Information. Foto Peo Olsson

INTIMAN Ingmar Bergmans storslagna och älskade

Uppsättningen med Mattias Linderoth i huvudrollen har träffat

klassiker Fanny och Alexander, som hade sin premiär redan i

rakt i hjärtat på publiken och spelar fortfarande för utsålda

november 2012, inledde året på Intiman. Publiktillströmningen

salonger.

var stor och uppsättningen har i pressen kallats ”den bästa av
Sveriges tre uppsättningar”. Den 18 januari hade vi i samarbete

Hösten inleddes med Sverigepremiären av brittiska Caryl Churchills

med Riksteatern urpremiär på Jonas Hassen Khemiris Jag

succépjäs Love and Information. Anna Sjövall regisserade denna

ringer mina bröder. En rolig och rasande uppgörelse med

träffsäkra satir över vår samtid som belönades med många

våra fördomar gentemot andra och varandra. Föreställningen

pressrosor. Ett imponerande samspel av skådespelarna som i 50

regisserades av Farnaz Arbabi och åkte på turné med Riksteatern

korta scener gestaltar ett hundratal karaktärer. Den 4 oktober

efter spelperioden på Intiman. Jag ringer mina bröder gick för

var det dags för premiären av Yasmina Rezas komedi Konst

helt utsålda hus och fick en enorm mediabevakning. I mitten

på Intiman. En vit målning med vita streck av en känd konstnär

av mars var det Sverigepremiär för nobelpristagaren Elfriede

rör upp känslor hos tre manliga vänner. Clas Göran Söllgård

Jelineks Nora – vad var det som hände efter att Nora lämnat

regisserade denna prisbelönta pjäs om vänskap som sätts på prov.

sin man? En vass fortsättning på Ibsens klassiker Ett dockhem

Cristina Gottfridssons Malmö for the fittest hade urpremiär den

där frågor kring jämställdhet, klass och politik ställdes på sin

23 november. Anette Norberg regisserade denna svartkantade

spets. För regin stod Anna Bergmann som är en av Tysklands

komedi om ett Malmö nära katastrofen. Publiken har skrattat och

mest hyllade och uppmärksammade unga regissörer, som

blivit djupt berörd om vartannat. För det här var en föreställning

för första gången regisserade i Sverige. Denna formmässigt

som kändes i magen. Både i press och på sociala medier har

lekfulla och tempofyllda föreställning fick dessutom lysande

debatten gått varm kring denna pjäs om verkligheten. I slutet av

recensioner. I slutet av maj spelade vår ihållande succé Yarden

året spelade Yarden åter på Intiman. Kristian Lundbergs monolog

av Kristian Lundberg tre utsålda föreställningar på Intiman.

är därmed en av teaterns riktigt stora publiksuccér.

MALMÖ STADSTEATER ÅRSREDOVISNING 2013

13

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Tom Ahlsell och Li Brådhe i Kärleksbrev.
Foto Johan Sjövall

STUDION Yarden inledde året på Studion, och därefter PÅ TURNÉ Flera av våra uppsättningar har turnerat
följde gästspelet 127 med Pablo Leiva Wenger. 127 är skriven av

runt om i landet under året. Om inte nu så när? Om inte vi så vem?

Pablos bror Alejandro Leiva Wenger och är en skröna om vänskap,

är klassrumsframförda berättelser i samarbete med Förintelsens

förlust och revansch, och om ett Sverige som tidigt delar in oss

ögonvittnen, Forum för levande historia, Malmö Stad och Malmö

i vinnare och förlorare. 127 har tidigare spelats på Stockholms

Stadsteater. Berättelserna bygger på Judith och Stefans historier,

Stadsteater Skärholmen och var Pablos slutproduktion på

båda två överlevde förintelsen. Den spelade 55 föreställningar

Teaterhögskolan. Den 9 februari hade Den komiska tragedin

runt om i Skåne för elever i årskurs 9 och för gymnasiet. Den

nypremiär på Studion. En klassiker och en varm hyllning till teatern

komiska tragedin spelade som nämndes ovan i både Kristianstad

som konstform. Föreställningen spelades redan sommaren 2011

och Stockholm. Jag ringer mina bröder turnerade med Riksteatern

som sommarteater på Hipps innergård och Henrik Svalander

och spelade 36 föreställningar för fulla hus runt om i landet.

nominerades till Nöjesguidens Malmö/Lundapris 2011 för sin
rolltolkning. För regin stod Petra Brylander och föreställningen
gav sig dessutom ut på en mindre turné våren 2013 och spelade
på både Kristianstad Teater samt Unga Klara i Stockholm.
I början av hösten förvandlades Studion till en förtrollande
sagoskog. Där skapade regissören Marie Parker Shaw
tillsammans med ensemblen barnföreställningen Vilse – en
helhetsupplevelse för alla sinnen med utgångspunkt i sagorna
om Hans och Greta, Rödluvan och Guldlock. Vilse spelade för
5-åringar och barnen var inte bara publik utan välkomnades
också att vara med i själva berättelsen. 42 helt fullbokade
föreställningar spelades för Malmös förskolebarn. I oktober var
det premiär för Kärleksbrev, en brevberättelse i det lilla formatet.
Skådespelarna Li Brådhe och Tom Ahlsell förmedlade ett helt
kärleksliv formulerat i ord och uttryckssätt som förändras i takt
med livet. För regin stod Susanne Karlsson och uppsättningen
fick ett varmt mottagande av både publik och press.
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PÅ WEBBEN

Malmö Stadsteater satsar digitalt!

Föreställningarna Gusten Grodslukare och Schaubühne Berlins
Third Generation finns kostnadsfritt tillgängliga i filmade versioner på internet via den digitala tjänsten Play Kultur. Genom detta
unika samarbete vill Malmö Stadsteater ge fler barn och vuxna
möjlighet att utan kostnad se föreställningarna.

Li Brådhe och Sven Boräng i Vilse – En barnteaterföreställning.
Foto Johan Sjövall
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Katarina Lundgren-Hugg, Karin Lithman, Erik Olsson i Nora.
Foto Peter Westrup
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FÖRESTÄLLNINGSSTATISTIK
Föreställningar har under året givits enligt nedanstående tabell
Egna produktioner och gästspel
HIPP
Den elektriska flickan
En sängkammarfars
The tailor of Inverness (gästspel)
27
Jag ringer mina bröder
Knitting Peace (gästspel)
Misantropen
The boy with tape on his face (gästspel)
Third generation (gästspel)
Länge leve fördomarna
Gusten grodslukare
INTIMAN
Fanny och Alexander
Jag ringer mina bröder
Nora
Yarden
Konst
Love and information
Malmö for the fittest
Yarden
STUDION
Yarden
127 (gästspel)
Den komiska tragedin
Kärleksbrev
Vilse
TURNÉ
Den komiska tragedin. Kristianstad
Den komiska tragedin, Stockholm
Om inte nu så när? Om inte vi så vem?
Jag ringer mina bröder, Riksteatern

SUMMA

Antal föreställningar

Antal besökare

16
21
2
15
5
8
19
2
6
1
13
108

4 679
3 737
583
3 717
1 908
3 103
4 362
619
2 000
199
4 481
29 388

21
14
17
3
11
17
6
6
95

3 421
2 846
2 469
469
1 286
1 641
734
1 042
13 908

12
4
10
16
42
84

480
150
337
514
605
2 086

2
2
55
36
95

249
166
1 166
7 515
9 096

382

54 478

Utöver detta har teatern arrangerat andra typer av publikmöten och projekt som lockat 10 014 besökare. Dessa evenemang är oftast gratis och syftar till
att öppna teatern för malmöbor i allmänhet och nya publikgrupper i synnerhet. Exempel på sådana publikmöten är teaterkurser, samtalskvällar med teman
kring aktuella pjäser, öppna repetitioner, publikträffar, generalrepetitioner, guidade visningar av Hipp mm.
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Thomas Bye, Susanne Karlsson, Thomas Chaanhing,
Frida Bergh, Mattias Lech samt längst bak Mari Götesdotter,
i 27 – En teaterkonsert. Foto: Peter Westrup

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

PEDAGOGISKA VERKSAMHETEN 2013

Under säsongerna från hösten 2011 till och med våren 2014 drivs
Stora Teaterkursen som ett Skapande Skola-projekt på Malmö
Stadsteater. Syftet med kursen är för teatern att lära känna de
unga och för eleverna att öka sin medvetenhet om teater, berättelsen och ett tillfälle att få lära känna sin stads teater.
Under våren deltog 59 klasser och under hösten 44 klasser från
skolor i Malmö Stad, Burlövs kommun, Lunds kommun och Sjöbo
kommun. Kursen leds av pedagoger anställda på teatern. De möter eleverna i deras skolmiljö vid olika antal tillfällen beroende på
Foto: Malmö Stadsteater.

kurslängden. Varje klassrumsbesök pågår 60-90 minuter. Vid ytterligare två tillfällen kommer eleverna till teatern, först för att se
föreställningen Den elektriska flickan (våren) och Gusten Grodslukare (hösten), och sedan för att få en rundvandring bakom
scenen på teatern. Kursinnehållet i varje klass skräddarsys efter
just den gruppens förutsättningar.
Alla elever får lära sig om produktionsprocessen på en teater
genom både praktiska övningar och teori. I de praktiska dramaövningarna får eleverna träna sig på att uttrycka sig, ifrågasätta
och diskutera sina funderingar. De får tillfälle att utvecklas i att
uttrycka sig med hjälp av konstnärliga medel. Detta bidrar till att

Foto: Malmö Stadsteater.

öka elevernas självförtroende, sociala och empatiska förmåga
samt förbättra deras kommunikation och känsla för estetiska värden. Kurserna finansieras till största delen av Skapande Skolamedel som skolorna söker från Kulturrådet. Målsättningen är att
teaterkurserna skall kunna fortsätta kommande läsår som en del
av Unga Teaterns verksamhet.
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Den komiska tragedin med Henrik Svalander.
Foto: Justus Ragnarsson
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÖPPEN DÖRR / KOM IN
– ett medskapande publikutvecklingsprojekt

Många känner inte till Malmö Stadsteaters verksamhet eller

Nedanstående aktiviteter har genomförts under 2013;

upplever att den är tillgänglig för dem. Teatern bedriver en aktiv

•

Kontakter från Tröskelprojektet har fördjupats och förbe-

verksamhet som många av stadens barn deltar i och tittar på, bl

retts för scenframträdande på Studion. Det resulterade i

a teaterkurser och föreställningar. Det är framförallt svårt att nå

tre offentliga arrangemang och ett för teaterns anställda.

barnens föräldrar och andra vuxengrupper. Det finns stora möj-

Föreningen Svalan och Duvan spelade föreställningen Pap-

ligheter att skapa möten mellan teatern och nya grupper, både på

perslösa, om resan från Balkan till Sverige och mötet med

teatern och ute i stadsdelarna. Genom Tröskelprojektet etablera-

Migrationsverket. No border musical av Asylgruppen och

de vi kontakter med många av stadens föreningar och organise-

Teater Intakt sattes upp av ensamkommande flyktingbarn

rade grupperingar. Öppen dörr-projektet förädlar dessa relationer

som tillsammans med vuxna amatörer berättade om resan

samtidigt som nya former undersöks och utvecklas. Det mentala

till Europa och hur det är att vara papperslös. Faryad Sayadi

avståndet mellan Malmös stadsdelar och i centrum etablerade

från Iran gjorde föreställningen About a mouse – Memories

verksamheter är mycket större än det geografiska avståndet.

from Iran som berättade om hans upplevelser i Iran som

Halva stadens befolkning är under 35 år och det finns ca 170
nationaliteter representerade i staden. Malmö Stad har utsett sex

tvingade honom att fly landet.
•

Malmö Stadsteater firade tillsammans med tre föreningar norooz (persiskt och kurdiskt nyår) I samband med Teaterns dag

områden som prioriterade för utvecklingsarbete. Projektet Öppen dörr vill minska avståndet och bjuda in till teatern. Projektet

•

10 föreställningsintroduktioner har hållits för nya besökare

pågår tidsmässigt mellan 1 september 2012 – 31 augusti 2013.

•

Samarbete med projektet Seniorer på Seved, som bl a resulterade i en kalender för 2013.

•

Teaterkollo anordnades på sportlovet för 10-12 –åringar. Tre
hela dagar med teaterimprovisationer, kostym och mask.

•

Inom Öppen dörr finns tillgänglighet som ett ledord. Därför
är projektledaren ansvarig för textning av föreställningar.
Textningen sker via en app till telefoner. På svenska för döva
och personer med hörselnedsättning, samt till olika språk.

•

42 visningar av Hipp-huset anordnades för föreningar och
skolor.
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VÅRA PRODUKTIONER

EGNA PRODUKTIONER PÅ HIPP

DEN ELEKTRISKA FLICKAN av Erik Norberg
Urpremiär

2012 11 24

Regi

Sara Cronberg

Scenografi och kostym

Helle Damgård

Ljus- och videodesign

Ulrik Gad

Musik

Anders Ortman

Mask

Agneta von Gegerfelt, Christoffer Nordin, Ellinor Tofft

I rollerna

Frida Bergh, Sven Boräng, Hans-Peter Edh, Agnes Forstenberg,
Mari Götesdotter, Bo-Christer Hjelte, Katarina Lundgren-Hugg,
Lars-Göran Ragnarsson, Henrik Svalander, Clas Göran Söllgård,
Jonas Svensson

Antal föreställningar

16

Antal besökare

4 679

EN SÄNGKAMMARFARS (Bedroom farce) av Alan Ayckbourn
Översättning

Adde Malmberg

Premiär

2013 02 15

Regi

Adde Malmberg

Scenografi och kostym

Hansson Sjöberg

Ljus

Sven-Erik Andersson

Mask

Åsa Trulsson

I rollerna

Tom Ahlsell, Anna Blomberg, Li Brådhe, Göran Dyrssen,
Fredrik Gunnarson, Josefin Iziamo, Mattias Linderoth,
Cecilia Lindqvist

22
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Antal föreställningar

21

Antal besökare

3 737

VÅRA PRODUKTIONER

27 Av Moqi Simon Trolin
Översättning

Linda Boström Knausgård, Martin Lindberg och ensemblen

Premiär

2013 03 23

Regi

Moqi Simon Trolin

Dramaturg

Anna Kölén

Scenografi och ljus

Edward Lloyd Pierce

Kostym

Lea Højmark Burrows

Musikarrangemang

Anders Ortman

Mask

Siv Nyholm

Rörelseinstruktör

Esa Alanne

I rollerna

Frida Bergh, Thomas Bye, Thomas Chaanhing, Mari
Götesdotter, Susanne Karlsson, Lindy Larsson, Mattias Lech

Musiker

Mikael Gökinan, Sara Jefta, Anders Ortman,
Lea Havelund Rasmussen, Nils Törnqvist

Antal föreställningar

15

Antal besökare

3 717

JAG RINGER MINA BRÖDER av Jonas Hassen Khemiri
Urpremiär

på Intiman 2013 01 18

Regi

Farnaz Arbabi

Scenografi och kostym

York Landgraf

Ljusdesign

Carina Gedeon

Kompositör och ljuddesign

Anna Sóley Tryggvadóttir

Mask

Agneta von Gegerfelt

I rollerna

Angelica Radvolt, Davood Tafvizian, Gloria Tapia,
Pablo Leiva Wenger

Antal föreställningar

5

Antal besökare

1 908
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VÅRA PRODUKTIONER

MISANTROPEN (Le Misanthrope) av Molière
Översättning och bearbetning

Ulf Peter Hallberg

Premiär		

2013 09 28

Regi 		

Anna Pettersson

Dramaturg 		

Anna Kölén

Scenografi 		

Hans Marklund, Anna Pettersson

Kostym 		

Lisa Hjertén

Ljus 		

Sven-Erik Andersson

Musik 		

Gustave Lund

Koreografi 		

Hans Marklund

Mask 		

Åsa Trulsson

I rollerna 		

Susanne Karlsson, Cecilia Lindqvist,

		

Katarina Lundgren-Hugg, Anneli Martini, Jonas Nilsson,

		

Alexander Ohakas, Peshang Rad

Antal föreställningar 		

19

Antal besökare 		

4 362

GUSTEN GRODSLUKARE (Orla Frøsnapper) av Ole Lund Kirkegaard, i dramatisering
av Andreas Palmaer
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Premiär 		

2013 11 30

Regi 		

Joachim Siegård

Scenografi 		

Peter Öhgren

Kostym 		

Per A Jonsson

Ljus 		

Sven-Erik Andersson

Musik 		

Anders Ortman

Mask 		

Ellinor Tofft

I rollerna 		

Sven Boräng, Göran Dyrssen, Bo-Christer Hjelte,

		

Josefin Karlsson, Annika Lundgren, Hans-Inge Magnusson,

		

Kenneth Milldoff, Jonas Nilsson, Anders Ortman,

		

Håkan Paaske, Clas Göran Söllgård, Henrik Svalander

Antal föreställningar 		

13

Antal besökare 		

4 481

VÅRA PRODUKTIONER

EGNA PRODUKTIONER PÅ INTIMAN

FANNY OCH ALEXANDER av Ingmar Bergman
Premiär 		

2012 11 30

Regi 		

Maria Åberg

Scenografi och kostym 		

Naomi Dawson

Ljusdesign 		

David Holmes

Ljuddesign 		

Carolyn Downing

Mask 		

Siv Nyholm

I rollerna 		

Li Brådhe, Simon Drehmer, Fredrik Gunnarson,

		

Josefin Iziamo, Henrik Johansson, Susanne Karlsson,

		

Emma Lindeberg, Cecilia Lindqvist, Karin Lithman,

		

Kenneth Milldoff, Emanuel Olsson, Erik Olsson,

		

Antonia Sandblom

Antal föreställningar 		

21

Antal besökare 		

3 421

JAG RINGER MINA BRÖDER av Jonas Hassen Khemiri
Urpremiär 		

2013 01 18

Regi 		

Farnaz Arbabi

Scenografi och kostym 		

York Landgraf

Ljusdesign 		

Carina Gedeon

Kompositör och ljuddesign

Anna Sóley Tryggvadóttir

Mask 		

Agneta von Gegerfelt

I rollerna 		

Angelica Radvolt, Kardo Razzazi, Gloria Tapia,

		

Pablo Leiva Wenger

Antal föreställningar 		

14

Antal besökare 		

2 846
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VÅRA PRODUKTIONER

NORA – VAD VAR DET SOM HÄNDE EFTER ATT NORA LÄMNAT SIN MAN?
(Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte; oder Stützen der Gesellschaften)
av Elfriede Jelinek
Översättning

Sofia Stenström

Sverigepremiär

2013 03 15

Regi

Anna Bergmann

Dramaturg

Anna Kölén

Scenografi

Florian Etti

Kostym

Claudia González Espindola

Ljusdesign

Daniel Kullman

Ljuddesign

Heiko Schnurpel

Videodesign

Sebastian Pircher

Mask

Agneta von Gegerfelt

Rörelseinstruktör

Jonas Svensson

I rollerna

Sven Boräng, Karin Lithman, Katarina Lundgren-Hugg,
Erik Olsson, Håkan Paaske, Lars-Göran Ragnarsson,
Brigitte Zeh

Antal föreställningar

17

Antal besökare

2 469

YARDEN av Kristian Lundberg, i dramatisering av Anna Kölén
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Urpremiär

på Studion 2012 10 06

Regi

Dennis Sandin

Scenografi och kostym

Dennis Sandin

Ljusdesign

Sven-Erik Andersson

Videodesign

Signe Krogh

Mask

Agneta von Gegerfelt

I rollerna

Mattias Linderoth

Antal föreställningar

9

Antal besökare

1 511

VÅRA PRODUKTIONER

KONST (Art) av Yasmina Reza
Översättning

Calle Norlén

Premiär

2013 10 04

Regi

Clas Göran Söllgård

Scenografi och kostym

Annika Carlsson

Ljus

Sven-Erik Andersson

Mask

Siv Nyholm

I rollerna

Hans-Peter Edh, Håkan Paaske, Henrik Svalander

Antal föreställningar

11

Antal besökare

1 286

LOVE AND INFORMATION av Caryl Churchill
Sverigepremiär

2013 09 21

Översättning

Sofia Stenström

Regi

Anna Sjövall

Scenografi och ljus

Carina Gedeon

Kostym

Magdalena Stenbeck

Musik

Anders Ortman

Mask

Agneta von Gegerfelt

I rollerna

Göran Dyrssen, Josefin Iziamo, Mattias Linderoth,
Karin Lithman, Erik Olsson, Sandra Stojiljkovic,
Johan Zetterberg

Antal föreställningar

17

Antal besökare

1 641

MALMÖ FOR THE FITTEST av Cristina Gottfridsson
Urpremiär

2013 11 23

Regi

Anette Norberg

Dramaturg

Anna Kölén

Scenografi och kostym

Hansson Sjöberg

Ljusdesign

Johan Sundén

Ljuddesign

Anna Haglund

Mask

Agneta von Gegerfelt

I rollerna

Anette Bjärlestam, Magdalena Eshaya, Cecilia Lindqvist,
Hanna Normann, Erik Olsson, Peshang Rad,
Lars-Göran Ragnarsson

Antal föreställningar

6

Antal besökare

734
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VÅRA PRODUKTIONER

EGNA PRODUKTIONER PÅ STUDION

YARDEN av Kristian Lundberg, i dramatisering av Anna Kölén
Urpremiär

2012 10 06

Regi

Dennis Sandin

Scenografi och kostym

Dennis Sandin

Ljusdesign

Sven-Erik Andersson

Videodesign

Signe Krogh

Mask

Agneta von Gegerfelt

I rollerna

Mattias Linderoth

Antal föreställningar 		

12

Antal besökare 		

480

DEN KOMISKA TRAGEDIN (La Tragédie Comique)
av Yves Hunstad och Eve Bonfanti
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2013

Nypremiär

2013 02 09

Översättning

Leif Olsson

Regi och bearbetning

Petra Brylander

Kostym

Mariane Josefsson

Ljus

Sven-Erik Andersson

Musik

Anders Ortman

Mask

Siv Nyholm

I rollerna

Henrik Svalander

Antal föreställningar

10

Antal besökare

337

VÅRA PRODUKTIONER
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

KÄRLEKSBREV (Love Letters) av A.R. Gurney
Premiär

2013 10 24

Översättning

Per Erik Wahlund

Regi

Susanne Karlsson

Scenografi och kostym

Karin Ragnarsson

Ljus

Jan-Erik Lövgren

Musik

Anders Ortman

I rollerna

Tom Ahlsell, Li Brådhe

Antal föreställningar

16

Antal besökare

514

VILSE – EN BARNTEATERFÖRESTÄLLNING av Marie Parker Shaw,
inspirerad av klassiska sagor
Regi

Marie Parker Shaw

Scenografi och kostym

Annika Carlsson

Ljus

Sven-Erik Andersson

Musik

John Conlon

Mask

Ellinor Tofft

I rollerna

Tom Ahlsell, Sven Boräng, Li Brådhe, Lars-Göran Ragnarsson

Antal föreställningar

42

Antal besökare

605
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VÅRA PRODUKTIONER

EGNA PRODUKTIONER PÅ TURNÉ
DEN KOMISKA TRAGEDIN (La Tragédie Comique)
av Yves Hunstad och Eve Bonfanti
Nypremiär

2013 02 09

Översättning

Leif Olsson

Regi och bearbetning

Petra Brylander

Kostym

Mariane Josefsson

Ljus

Sven-Erik Andersson

Musik

Anders Ortman

Mask

Siv Nyholm

I rollerna

Henrik Svalander

Antal föreställningar

2 i Kristianstad, 2 i Stockholm

Antal besökare

249 i Kristianstad, 166 i Stockholm

OM INTE NU SÅ NÄR? OM INTE VI SÅ VEM? dramatisering av Jan Mark
Premiär

2010 09 29

Regi

Håkan Paaske

Skådespelare

Li Brådhe, Bo-Christer Hjelte, Cecilia Lindqvist,
Håkan Paaske, Kardo Razzazi, Clas Göran Söllgård

Antal föreställningar

55 skolföreställningar

Antal besökare

1 166

JAG RINGER MINA BRÖDER av Jonas Hassen Khemiri

30

2012
MALMÖ STADSTEATER ÅRSREDOVISNING 2013

Urpremiär på Intiman 		

2013 01 18

Regi 		

Farnaz Arbabi

Scenografi och kostym 		

York Landgraf

Ljusdesign 		

Carina Gedeon

Kompositör och ljuddesign

Anna Sóley Tryggvadóttir

Mask 		

Agneta von Gegerfelt

I rollerna 		

Angelica Radvolt, Davood Tafvizian, Gloria Tapia,

		

Pablo Leiva Wenger

Antal föreställningar 		

36 med Riksteatern

Antal besökare 		

7 515

Konst med Henrik Svalander, Håkan Paaske
och Hans-Peter Edh. Foto: Mattias Ankrah
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Mattias Linderoth i Yarden.
Foto: Bodil Johansson
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RÄKENSKAPER

RESULTAT OCH STÄLLNING

Biljettintäkter och publiktillströmning har totalt sett överträffat det förväntade och ligger över budgeterad nivå. De uppsättningar som främst lockat publik är Fanny och Alexander, Jag ringer mina bröder och Misantropen. Bolagets erhållna ordinarie
bidrag blev som förväntat. Bidrag har erhållits inom EU:s Interreg-program vilket medfört att omsättningen har ökat men detta har motsvarats av kostnadsökningar. Samarbetet med Stiftelsen Framtidsgenerationen, som framför allt genomförs 2014,
resulterade under detta år i ett gästspel från Schaubühne i Berlin. Detta samarbete medförde också en omsättningsökning.
På kostnadssidan ligger produktionskostnaderna inom de budgeterade ramarna. De kostnader som avser Öppen dörr-projektet och Stora teaterkursen har under året finansierats med projektbidrag från Statens kulturråd, Malmö Stads kulturnämnd samt Skapande skola-medel. 2007 års avsättning till periodiceringsfond återförs tvingande till beskattning detta året
vilket har medfört att utrymme skapats för arbetsmiljöåtgärder i Hipps lokaler.
Bolaget investerade under året 1,2 Mkr, framförallt i teknisk utrustning till scenerna.
PERSONAL OCH ARBETSMILJÖ
Malmö Stadsteaters personal består av tillsvidare- och visstidsanställda. Tillsvidareanställningarna är 57% av den samlade
arbetsvolymen. Av årsverkena är 41 av 96 män vilket totalt sett visar en jämn könsfördelning. Det finns dock ett par avdelningar vars bemanning är könshomogen eller näst intill, vilket är ett prioriterat område i teaterns handlingsplan för jämställdhet vid rekrytering eller omplacering.
Verksamheten omorganiserades under året, marknads- och försäljningsavdelningen döptes om till kommunikationssektionen. Omorganiseringen medförde att medarbetare blev övertaliga med uppsägningar som följd samtidigt som ny kompetens
erhölls genom nyanställningar. Organisatoriskt består nu teatern av fem sektioner; förutom kommunikation finns det nu
ensemble, produktion, teknik och ekonomi. År 2014 tillkommer även Unga Teatern. Sektionsindelningen genomfördes under
året för att tydliggöra teaterns olika ansvarsområden.
Malmö Stadsteater köper motsvarande ca 6 tjänster av Malmö Opera avseende dekortillverkning, kontorsservice, reception,
biljettförsäljningsredovisning, IT och telefoni. Dessa köpta tjänster ingår inte i teaterns personalstatistik. Sjukfrånvaron har
ökat något sedan förra året men håller sig ändå kvar på en låg nivå.
Efter 2012 års medarbetarenkät och den upprättade mångfalds- och jämställdhetsplanen är huvudsaklig fokus på att motverka kränkningar, som teatern har nolltolerans mot. Teatern undersöker andra sätt att i stället för jämställdhetscheckar
medvetandegöra könsrollerna med dess framställning på scen. Under hösten hölls genussamtal efter varje produktion.
Statistiken för den könsmässiga fördelningen bland konstnärlig personal visas på säsongsbasis och nedan redovisas spelåret 2012/2013.
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KÖNSFÖRDELNING

Kvinnor
Män

(skådespelare)
100%

100%

50

50

0

Kvinnor
Män

(Regissörer)

0
04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10
Säsong

10/11

11/12

12/13

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10
Säsong

10/11

11/12

12/13

10/11

11/12

12/13

10/11

11/12

12/13

(Scenografi, kostym, ljus, mask, ljud)
100%

MEDELANTALET ANSTÄLLDA
(arbetsvolym)

2013

2012

medelantal
anställda

varav
män

medelantal
anställda

varav
män

Tillsvidare

55

26

56

29

Visstid

41

15

40

17

Totalt

96

41

96

46

50

		

0
04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10
Säsong

SJUKFRÅNVARO
2013

2012

Sjukfrånvaro för kvinnor

3,7%

1,4%

Sjukfrånvaro för män

1,3%

1,7%

Sjukfrånvaro för anställda yngre än 30 år

1,4%

0%

Sjukfrånvaro för anställda mellan 30-49

2,9%

1,2%

Sjukfrånvaro för anställda 50 år eller äldre

2,5%

2,8%

Total sjukfrånvaro

2,7%

1,6%

Långtidssjukfrånvaro (andel av total)

40%

37%

		
Sjukfrånvaron för respektive grupp anges i procent av gruppens
sammanlagda ordinarie arbetstid

(Dramatiker, översättare, textbearbetning)
100%

50

0
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Total sjukfrånvaro anges i procent av de anställdas sammanlagda arbetstid. Långtidssjukfrånvaron är den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.
Den sammanlagda arbetstiden har definierats som arbetsvolymen för de årsverken som redovisas under noten medelantalet
anställda, i enlighet med BFNAR 2006:11 där normal arbetstid kan antas vara 1 920 timmar.
En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Malmö Stadsteater. Målsättningen är att skapa en fysiskt,
psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad
ohälsa förebyggs. Arbetet sker i samverkan med de fackliga organisationerna och under 2013 hade bolaget 4 uppföljningsmöten i samverkansgruppen för arbetsmiljö. Under våren genomfördes en utbildning i arbetsmiljöarbete för chefer, skyddsombud samt deltagarna i arbetsmiljökommittén.
Behovet av samlad information för de anställda i personalfrågor ledde till att vi under 2013 upprättade en webb-baserad
personalhandbok som nu är tillgänglig på vår interna hemsida. Här har vi samlat information om arbetsmiljö och hälsa.
Medarbetarnas hälsa och välbefinnande är viktiga delar i Malmö Stadsteaters personalpolitik och av den anledningen subventionerar Malmö Stadsteater de anställdas motionsaktiviteter, både ekonomiskt och arbetstidsmässigt genom möjlighet
att motionera på arbetstid.
Vår företagshälsovård, Manpower Hälsopartner, hjälper oss att fokusera på hälsofrämjande och förebyggande åtgärder så
att vi kan bibehålla en låg sjukfrånvaro, samt utgör en expertresurs när våra egna kunskaper inte räcker.
DET KOMMUNALA ÄNDAMÅLET OCH DESS BEFOGENHETER
Av kommunallagen framgår de grundläggande principer som gäller för all kommunal verksamhet, de s k kommunala befogenheterna. Dessa principer gäller även för Malmö Stadsteater AB såsom varande ett kommunalt bolag. Dessa principer
som berör bolaget är
Likställighetsprincipen

Ändamålet eller syftet med bolagets verksamhet enligt bolagsordningen är, att med iakttagande av likställighetsprincipen, tillgodose behovet av teaterverksamhet med huvudsaklig inriktning på dramatisk teater främst genom egen ensemble samt driva därmed förenlig verksamhet.
Likställighetsprincipen innebär att kommunmedlemmar inte får särbehandlas annat än på sakliga grunder. Bolaget har i ändamålet med verksamheten följt likställighetsprincipen.

Självkostnadsprincipen

Bolaget tar inte ut högre avgifter/priser än självkostnaderna. Enligt bolagsordningen ska inte
verksamheten drivas med vinstsyfte och ska drivas enligt affärsmässiga principer.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET OCH EFTER DESS UTGÅNG SAMT FRAMTIDA UTVECKLING
I maj 2011 startade bolaget ett EU-finansierat Interreg-projekt (Teaterdialog Öresund) tillsammans med teatrarna Köpenhamns Musikteater och FÅR302 samt Malmö Högskola och Roskilde universitet. Förutom av EU finansieras projektet av
Malmö stad och Region Skåne på den svenska sidan. Totalt omfattar budgeten 1,1 MEUR över 2,5 år. Projektet har tre inriktningar; publik kommunikation, samarbetsmetoder och jämställdhet. Projektet avslutades 2013-10-31 men en eftersläpning
avseende utbetalningar över kalenderårsskiftet 13/14 finns.
Prioriteringen av barn- och ungdomsteatern fortsätter. Teatern drev under spelåret 2011/2012 samt 2012/2013 en pedagogisk verksamhet med olika teaterkurser som säljs till skolor som erhållit Skapande skola-medel för detta ändamål. Teatern har under 2013, inför 2014, ansökt om medel hos Malmö kommun och Region Skåne för att starta Unga Teatern med
inriktning mot barn och ungdomar, med teater- och pedagogisk verksamhet. Malmö kommun anser det vara ett prioriterat
område och beviljade teatern det sökta beloppet i 2014 års budget. Teatern hoppas även få Region Skåne att bidra till denna
verksamhet.
Ett samarbete har inletts med Stiftelsen Framtidsgenerationen om att producera en föreställning, Malmö –the true story,
som bygger på berättelser från ungdomar i Malmö. Arbetet har pågått under 2013 och föreställningen produceras under
2014 med premiär i oktober samma år. I projektet innefattas även samarbete med Schaubühne i Berlin. Stiftelsen finansierar,
med hjälp av Postkodlotteriets Kulturstiftelse, en stor del av projektet.
Under året genomfördes en omorganisering av kommunikationsavdelningen som medförde att medarbetare blev övertaliga
samtidigt som personal med ny kompetens nyanställdes.
De senaste åren har den totala bidragsuppräkningen för bolaget varit lägre än kostnadsökningarna för löner och priser.
Bolaget har även ett antal medarbetare som går i pension de närmaste åren. Teatern tillskrev därför kommunstyrelsen i november 2013 om möjligheten att använda 5 Mkr av det egna kapitalet under en femårsperiod, d v s 1 Mkr per år under tiden
2014-2018 för att anpassa verksamheten utan uppsägningar. Kommunstyrelsen biföll detta vilket medför att bolaget under
nämnda tid kommer att underbalansera budgeten med maximalt 1 Mkr per år.
Arbetet med att öka basfinansieringen från kommun, stat och region kommer att intensifieras eftersom dessa tillskott inte
täcker den allmänna pris- och kostnadsökningen. Teatern tittar speciellt på frågan om skatteväxlingsavtalet mellan Malmö
kommun och Region Skåne, som reglerar finansieringsfrågan i samband med övergången av Malmö Allmänna Sjukhus till
Region Skåne.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Kronor
Balanserad vinst
Årets resultat

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:
Kronor

10 795 510

I ny räkning överförs

10 947 981

152 471
10 947 981
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Ensemblen vid middagsbordet i Fanny och Alexander.
Foto: Peter Westrup

38

MALMÖ STADSTEATER ÅRSREDOVISNING 2013

RÄKENSKAPER

RESULTATRÄKNING
för perioden 2013-01-01- 2013-12-31
(tkr)

NOT

2013

2012

Intäkter teaterverksamhet

4

7 485

9 883

Offentliga bidrag

3

70 737

75 056

1 370

1 552

79 592

86 491

-4 989

-9 381

Rörelsens intäkter

Övriga intäkter
Summa rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Uppsättningskostnader
Övriga externa kostnader

7,8

-27 431

-25 944

Personalkostnader

5,6

-46 199

-50 921

1

-2 068

-2 027

-80 687

-88 273

-1 095

-1 782

149

338

-13

-14

- 959

- 1 458

1 190

1 296

Skatt på årets resultat

-79

-8

ÅRETS RESULTAT

152

-170

Avskrivningar anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Resultat efter finansiella poster

13

Bokslutsdispositioner
-periodiseringsfond
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BALANSRÄKNING
(tkr)

NOT

2013-12-31

2012-12-31

1

4 042

4 911

4 042

4 911

2 154

3 423

9

2 674

5 898

10

6 363

6 596

97

71

Bank, avräkning Malmö stad

12 904

13 144

Summa omsättningstillgångar

24 192

29 132

SUMMA TILLGÅNGAR

28 234

34 043

5 000

5 000

200

200

10 796

10 966

152

-170

16 148

15 996

Periodiseringsfonder

393

1 582

Summa obeskattade reserver

393

1 582

3 617

4 280

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och plusgiro

SKULDER O EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital 5 000 st aktier
Reservfond
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

2

Obeskattade reserver

Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

11

1 348

1 923

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

12

6 728

10 262

Summa skulder

11 693

16 465

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

28 234

34 043

1 085

942

inga

inga

Ansvarighetsbelopp och garantiförbindelse, Svensk scenkonst.

Ställda panter
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KASSAFLÖDESANALYS
(tkr)

2013

2012

-1 095

-1 782

Avskrivningar

2 068

2 027

Erhållen ränta

149

338

Erlagd ränta

-13

-14

Betald inkomstskatt

-79

-8

-

-

1 030

561

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM
INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

Extraordinära intäkter
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
FÖRÄNDRING I RÖRELSEKAPITAL
Kortfristiga fordringar

4 726

-8 111

-4 771

3 814

-45

-3 736

-1 199

-2 611

-1 199

-2 611

Nyemission

-

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-

-

-214

-6 347

Kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
Likvida medel vid årets början

13 215

19 562

Likvida medel vi årets slut

13 001

13 215

-214

-6 347

Förändring likvida medel
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

NOT 2 EGET KAPITAL

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och
Aktie- Reservkapital
fond

Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade
från föregående år.
Biljettintäkter intäktförs i samband med föreställningarnas genomförande. Hyresintäkter och övriga intäkter intäktförs i samband med att varan/tjänsten levereras. Bidrag intäktförs må-

Belopp
vid årets
ingång

Årets
resultat

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om

Belopp
vid årets
utgång

varmed de beräknas inflyta. I posten likvida medel ingår bank-

200

5 000

200

Totalt

10 966

-170

15 996

-170

170

0

152

152

152

16 148

Vinstdisposition

nadsvis över året.

inget annat angivits nedan. Fordringar har upptagits till de belopp

5 000

Balanserad
Årets
vinst resultat

10 796

medel som är ett avräkningskonto i Malmö kommun. Formellt är
Malmö kommun kontohavare mot banken. Bolaget disponerar sitt
kontosaldo och årsränta tillfaller kontot.

NOT 3 OFFENTLIGA BIDRAG
2013

Avskrivningar enligt plan baseras på historiska anskaffningsvärden med hänsyn till anläggningarnas beräknade ekonomiska
livslängd; teaterteknik 5-8 år, datorutrustning 3-5 år, kontorsinventarier 5 år, anläggning 10 år

Statsbidrag, projektmedel

167

898

17 355

17 183

Region Skåne, projektmedel

-

995

Kommunbidrag, grundbidrag

51 533

50 255

1 378

1 390

Regionbidrag, grundbidrag

Malmö kommun, projektmedel
NOT 1 INVENTARIER
Ingående anskaffningsvärde
Inköp

2013-12-31

2012-12-31

15 315

13 625

1 199

2 611

-231

-921

Försäljning/utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

16 283

15 315

Ingående avskrivningar

10 405

9 299

-231

-921

2 068

2 027

12 241

10 405

Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående planenligt
restvärde
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4 911

2012

Malmö kommun,
omstrukturering
EU/Interreg, projektmedel
Kulturkontakt Nord,
projektmedel

-

2 758

233

1 376

-

201

Roskilde Universitet

10

-

Svenska Författarförbundet

61

-

70 737

75 056

2013

2012

Biljettförsäljning och sålda
föreställningar

6 379

6 706

Samarbetsersättningar

1 106

3 177

Summa

7 485

9 883

Summa

NOT 4 FÖRESTÄLLNINGSINTÄKTER
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NOT 5 MEDELANTALET ANSTÄLLDA
(arbetsvolym)

2013

NOT 7 REVISORERS ARVODE
2012

medelantal
anställda

varav
män

medelantal
anställda

varav
män

Tillsvidare

55

26

56

29

Visstid

41

15

40

17

Totalt

96

41

96
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Den sammanlagda arbetstiden har definierats i enlighet med
BFNAR 2006:11 där normal arbetstid kan antas vara 1 920 timmar.
Fördelning av män och kvinnor i styrelse och företagsledning
2013

2012

Styrelse (inklusive suppleanter)

8

8

varav män

4

4

Företagsledning (inklusive VD)

6

6

varav män

2

2

NOT 6 LÖNER, ERSÄTTNINGAR, SOCIALA KOSTNADER

2013

2012

Grant Thornton, revisionsarvode

52

40

Malmö Stadsrevision

28

25

80

65

2013

2012

360

405

Beloppen är exklusive moms		

NOT 8 LEASINGAVTAL
Årets leasingavgifter exklusive
lokalhyra

Alla leasingavtal har redovisats som operationell leasing

NOT 9 ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR
2013-12-31

2012-12-31

679

481

Momsfordran nov+dec 2013
Biljettintäkter, dec 2013

550

947

Skattekonto

506

583

Löneskatt tax 2014

-811

-630

1 089

1 090

Deb. F-skatt tax 2014

OCH PENSIONSKOSTNADER
2013

2012

Löner och ersättningar

820

788

Sociala kostnader

258

247

Pensionskostnader inkl löneskatt

107

98

Styrelse och VD

Inkomstskatt tax 2014

-79

0

EU/Interreg

108

992

Malmö kulturförvaltning

500

2 358

Depositioner lägenheter

83

54

Övriga poster

49

23

2 674

5 898

Övriga anställda
Löner och ersättningar

30 954

34 201

NOT 10 FÖRUTBETALDA KOSTNADER

Sociala kostnader

9 896

10 096

OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Pensionskostnader inkl löneskatt

4 042

3 130

2013-12-31

2012-12-31

Förutbetalda uppsättningskostnader

3 790

3 925

och andra engagerade som har egen firma/bolag och innehar

Förutbetalda hyror

2 283

2 278

F-skattesedel. Dessa kostnader redovisas i posten övriga exter-

Övriga poster

290

393

6 363

6 596

I ovanstående belopp ingår ej regissörer, artister, scenografer

na kostnader i resultaträkningen.
2012 års pensionskostnader reducerades med 546 tkr avseende retroaktiva avgifter.
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NOT 11 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

NOT 13 FINANSIELLA INTÄKTER

2013-12-31

2012-12-31

Avdragen källskatt, dec 2013

758

883

Övriga poster

590

1 040

1 348

1 923

2012

Ränteintäkter,
skattekonto

5

2

Ränteintäkter,
bank

143

281

Ränteintäkter,
övriga fordringar

NOT 12 UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FÖRUTBETALDA INTÄKTER
2013-12-31

2012-12-31

188

358

Upplupna löner

311

2 261

Semesterskuld

Avgångsvederlag

2 156

2 002

Sociala avgifter

1 709

2 507

Pensionskostnader

1 764

2 039

Förutbetalda projektbidrag

350

958

Övriga poster

250

137

6 728

10 262

44

2013

MALMÖ STADSTEATER ÅRSREDOVISNING 2013

1

55

149

338

RÄKENSKAPER

3 mars 2014

6 mars 2014

6 mars 2014
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REVISIONSBERÄTTELSE

REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsstämman i Malmö Stadsteater AB
Org.nr 556206-4526
Rapport om årsredovisningen

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Jag har reviderat årsredovisningen för Malmö Stadsteater AB

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat för-

för år 2013.

slaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Malmö Stads-

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för

teater AB för år 2013.

årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner be-

årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och

träffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verk-

verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en

ställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktie-

årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig

bolagslagen.

dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dis-

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min

positioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltning-

revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on

en på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god

Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att

revisionssed i Sverige.

jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispo-

uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga

sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om

felaktigheter.

förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions-

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min

bevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn

revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och

väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma

förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseleda-

riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa

mot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget.

beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beak-

Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande

tar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för

direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, års-

hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild

redovisningslagen eller bolagsordningen.

i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinci-

Uttalanden

per som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande

Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i för-

direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av

valtningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkstäl-

den övergripande presentationen i årsredovisningen.

lande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Malmö den 6/3 2014
Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Malmö Stadsteater ABs finansiella ställning per den 31

Mats Pålsson

december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för

Auktoriserad revisor

året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.
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Third Generation, Gästspel Schaubühne Berlin.
Foto: Heiko Schäfer
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Alexander Ohakas, Susanne Karlsson, Katarina Lundgren-Hugg, Jonas Nilsson,
Cecilia Lindqvist samt längst bak Peshang Rad i Misantropen. Foto: Peo Olsson
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GRANSKNINGSRAPPORT

Till årsstämman i Malmö Stadsteater AB
Till kommunfullmäktige i Malmö för kännedom

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ÅR 2013
Jag, av fullmäktige i Malmö kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Malmö Stadsteater AB:s (org.nr.
556206-4526) verksamhet.
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt
de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt pröva den interna
kontrollen och om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och
kommunens revisionsreglemente samt utifrån av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för prövning och bedömning.
Bolagets förtroendekänsliga områden har särskilt granskats.
Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Enligt särskilt uppdrag till lekmannarevisorn, i det generella ägardirektivet, bedömer jag att bolagets verksamhet
bedrivits utifrån de kommunala befogen¬heter som utgör ram för verksamheten.
Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verkställande direktörens förvaltning föreligger därmed inte.

Malmö den 6 mars 2014

Tomas Nordin
Lekmannarevisor
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SÄRSKILDA ÄGARDIREKTIV
FÖR MALMÖ STADSTEATER AB
Org nr 556206-4526
Godk av kf 29/8 2013, § 124, bih 73.

1.BAKGRUND

2.3 Verksamheten i Malmö Stadsteater AB ska ligga inom ra-

1.1 Malmö Stadsteater AB har tidigare varit ett helägt dotterbo-

men för vad som gäller enligt den uppdragsöverenskommel-

lag under Kulturkoncernen i Malmö AB. Kulturkoncernen i

se som Malmö kulturnämnd ingått med Region Skåne om

Malmö AB var ett av Malmö kommun helägt aktiebolag, vars

verksamheten.

aktier förvaltades av Malmö kommunstyrelse. I samband
med att de kulturella verksamheter som drevs i bolagsform

2.4 Även i övrigt ska Malmö Stadsteater AB i tillämpliga delar

strukturerades om överfördes ägandet av Malmö Stadstea-

följa de övergripande mål och riktlinjer som gäller för Malmö

ter AB från Kulturkoncernen i Malmö AB till Malmö kommun,

kommuns verksamheter. Bolaget ska utgå från den värde-

där aktierna förvaltas av kommunstyrelsen.

grund som gäller för Malmö kommuns verksamheter, med en
etisk medvetenhet om de miljömässiga, ekonomiska, sociala,

1.2 Även om det således är Malmö kommunstyrelse som är

rättsliga, kulturella och affärsmässiga omständigheterna i

aktieförvaltande organ i kommunen har kommunstyrelsen

samhället, i avsikt att skapa trovärdighet åt bolagets verk-

i olika beslut gett uttryck för att det är kommunens kultur-

samhet och förtroende hos bolagets intressenter.

nämnd som har det övergripande kulturpolitiska ansvaret för
verksamheten.

3. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
3.1 Verksamheten i Malmö Stadsteater AB bedrivs inte i vinst-

1.3 Det angivna betyder att kulturnämnden har ansvar för styr-

syfte. Ekonomiskt ska verksamheten hålla sig inom ramen

ningen av Malmö Stadsteater AB, både när det gäller över-

för de ekonomiska medel som tilldelats genom den reguljära

gripande kulturpolitiska mål, och när det avser övergripande

budget som godkänts för verksamhetsåret. Som finansiellt

organisatoriska och ekonomiska frågor med bäring på de

mål gäller att i verksamheten insatt eget kapital ska vara vär-

kulturpolitiska målen.

desäkrat.

2. VERKSAMHETENS INRIKTNING

3.2 Malmö Stadsteater AB får inte fastställa budgetar, program,

2.1 Malmö Stadsteater AB har enligt sin bolagsordning till upp-

ramar, planer eller liknande måldokument, som förutsätter

gift att utöva teaterverksamhet med huvudsaklig inriktning

att ytterligare ekonomiska bidrag lämnas utöver vad som

på dramatisk teater främst genom egen ensemble samt

tilldelas genom den reguljära budgeten, utan att ha fått god-

driva därmed förenlig verksamhet. Bolaget får inte bedriva

kännande från Malmö kommunstyrelse, eller, om det rör sig

verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Den

om ekonomiska medel som Malmö kulturnämnd är beredd

verksamhet som bedrivs enligt bolagsordningen ska vara

att disponera inom sin budgetram, av Malmö kulturnämnd.

kommunalrättsligt kompetensenlig.
4. KOMMUNENS INFLYTANDE
2.2 Vid fullgörandet av sin uppgift ska Malmö Stadsteater AB

4.1 Beslut i övergripande frågor av särskild betydelse för den

följa de övergripande kulturpolitiska mål som fastställts för

kulturpolitiska inriktningen i bolagets verksamhet, och som

Malmö kommuns kulturverksamheter samt i tillämpliga delar

inte avser den normala förvaltningsverksamheten under bo-

de kulturpolitiska mål som gäller på det nationella och regio-

lagsstyrelsens och VD:s ansvar, ska föregås av kulturnämn-

nala planet De värdeskapande aktiviteterna i bolaget hänför

dens ställningstagande.

sig till det kulturella området.
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4.2 Anställning av VD ska föregås av samråd med kulturnämnden/kulturförvaltningen. Enighet ska eftersträvas.

5.4 Bolaget ska vid behov lämna ytterligare uppgifter till kommunstyrelse och/eller kulturnämnd i samband med behandling av årsredovisning och revisionsberättelse inför bolags-

4.3 Bolagets policy i fråga om arvoden, löner, pensioner och liknande ska vara förenlig med teaterbranschens avtal och ska i

stämma eller i samband med behandling av annan fråga i
kommunen.

övrigt utgå från bolagets karaktär som ett helägt kommunalt
bolag. Bolaget ska i aktuell omfattning tillämpa principer och

6. REVISION

normer i kommunen som avser värdegrunds- och profilfrågor

6.1 Ansvaret för val av auktoriserad revisor ligger på Malmö

eller avser inriktning i miljömässiga förhållanden och frågor

kommunstyrelse. Upphandling av den auktoriserade revisorn

om energieffektivisering. Miljöprogram för Malmö stad ska

hanteras av kommunen.

tillämpas. Kulturnämnden genom kulturförvaltningen ska
kunna lämna ytterligare upplysningar i fråga om vilka principer och normer som är tillämpliga inom området.

6.2 Lekmannarevisorer utses som ett bolagsorgan enligt bolagsordningens bestämmelser av kommunfullmäktige.

4.4 Bolaget ska ha en intern kontroll som möjliggör att avvikelser

6.3 Det ligger på revisorer och lekmannarevisorer att granska att

från vad som gäller i fråga om verksamhetsmässiga, finan-

ägarnas instruktion till bolaget följs vid fullgörande av bola-

siella, styrningsmässiga eller andra förutsättningar för verk-

gets förvaltning.

samheten uppmärksammas.
7. AKTIEÄGARINFLYTANDE OCH BOLAGSSTÄMMA
5. INFORMATIONSSKYLDIGHET

7.1 Skötseln av bolaget ska ske på ett sådant sätt att utövandet

5.1 Enligt de generella ägardirektiven ska bolaget lämna viss

av de befogenheter som enligt ägardirektiv tillkommer kom-

information till kommunstyrelsens förvaltningsorganisation.

munfullmäktige, kommunstyrelse och kulturnämnd underlät-

Kulturnämnden ska ha del av motsvarande information som

tas; i överensstämmelse med utvecklingen inom det bolags-

gör att nämnden kan följa verksamhetens utveckling.

rättsliga området mot ett fördjupat ägarinflytande.

5.2 Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad de generella ägardirektiven anger, också redovisa hur

7.2 Vid bolagsstämma representeras Malmö kommun av Malmö
kommunstyrelse.

verksamheten bedrivits och utvecklats med avseende på de
kulturpolitiska mål som gäller för verksamheten samt lämna
uppgift om i vilka frågor ställningstaganden hämtats in från
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kulturnämnden.
5.3 Bolaget ska genom samråd och aktiv dialog med kulturnämnden genom kulturförvaltningen utveckla ett informationsutbyte som gör det möjligt för kulturnämnden/kulturförvaltningen att följa bolagets ändamålsenliga utveckling i
kulturstrategiska frågor.
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