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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Sara Jangfeldt och dansgruppen P*fect i
Cabaret. Foto Markus Gårder
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TEATERCHEFEN HAR ORDET

2014 – ETT RIKTIGT SUCCÉÅR!

Malmö Stadsteater fyllde 70 år och vi har verkligen firat det

lat vårt möte med barn och unga i Malmö och i Skåne genom

ordentligt. I samarbete med Malmö Opera satte vi upp Caba-

pedagogisk verksamhet på hög nivå och starka konstnärliga

ret, först spelade vi på Hipp och sedan åkte vi på turné både i

upplevelser. Att nu stolta kunna presentera en barnteater-

regionen och utanför. En stor framgång både konstnärligt och

sektion inom organisationen är ovärderligt. Under en egen

publikt och ett viktigt inlägg i tidens politiska strömningar.

konstnärlig ledning genom Ada Berger bygger vi en barnoch ungdomsverksamhet med en egen profil som kommer att

En midsommarnattsdröm var vår nästa jubileumsföreställning.

betyda mycket för staden och regionen. Vi blir i framtiden en

Verket invigde Malmö Stadsteater 1944 i en ny och spännande

betydande del av den nationella arenan som rör barnkultur

tolkning och likadant gjorde vi. Anna Bergmann och hennes

och vi kan arbeta långsiktigt vilket är avgörande. Unga Tea-

team från Berlin satte pjäsen i en helt modern kontext där vam-

tern ska byggas upp över tre år och nu vi är på god väg.

pyrer styrde naturen och vatten täckte hela scenen.
Samarbetet med Framtidsgenerationen och Malmö – The True
Uruppförandet av Ottar och kärleken fick stort genomslag både

Story har gett oss möten med massor av ungdomar i Malmö

publikt och tematiskt. Elise Ottesen-Jensen, en av 1900-talets

och Skåne. Vi har fått ta del av deras liv, drömmar och vardag

viktigaste förgrundsgestalter återuppstod på Intiman och hen-

genom berättelser, workshops och föreställningen Vilja väl.

nes livsverk och kamp fick nytt liv. Föreställningen fortsätter

Projektet avslutas under 2015 men alla relationer och nya kon-

att spela under 2015 , vilket är mycket glädjande.

takter ska få leva vidare in i framtiden. Precis som med all vår
publik, gammal som ung.

Det största och allra viktigaste som har hänt under 2014 är att
Unga Teatern har startat upp igen. Under alla år har vi utveck-

En gåva och ett ansvar inför framtiden.

Malmö januari 2015

Petra Brylander
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Josefin Iziamo, Erik Olsson och Henrik Svalander i
Ottar och kärleken. Foto Frans Hällquist
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2014 I KORTHET

2014 I KORTHET

FÖRESTÄLLNINGARNA

ORGANISATION OCH PERSONAL

Teaterverksamheten fortsatte på den inslagna vägen med
nyproduktioner, en del nyskrivet material och internationella konstnärliga team (Tyskland). Av teaterns föreställningar fick Cabaret, Gusten Grodslukare och Amadeus
flest besökare. Den föreställning som fick störst genomslag
nationellt var Gunilla Thorgrens pjäs Ottar och kärleken.
Även gästspelet från Cirkus Cirkör med sin föreställning
Knitting peace hade många besökare. Det totala antalet besökare ligger sedan några år kvar på en jämn nivå vilket är
glädjande. Ett nytt koncept kallat Djupdykningar infördes
under hösten. Detta innebär t ex att gäster bjuds in att tala
om föreställningar eller samtalskvällar runt ett utvalt tema.

Arbetet med att trimma in den nya organisationen (2012
Tekniska sektionen och 2013 Kommunikationssektionen)
fortsatte under 2014. Uppstarten av sektionen Unga teatern
innebar en ökning av personalstyrkan och fr o m hösten
införlivades den pedagogiska verksamheten i denna sektion. Kompetensutveckling är också en viktig del som personalen genomgått, framförallt för att hantera teaterns nya
organisation på den tekniska sidan.

UNGA TEATERN/TEATERKURSER
Teatern har även under spelåren 2013/2014 och 2014/2015
genomfört teaterkurser för elever på Malmös skolor. Det
är en populär verksamhet från både elevers och lärares
håll. Den pedagogiska verksamheten var under spelåret
2013/2014 föremål för forskning av Malmö Högskola vilket
under våren 2014 utmynnade i en forskarrapport (Stora
teaterkursen: effekter och möjligheter av Balli Lelinge och
Jonas Alwall). Teatern fortsätter med den pedagogiska
verksamheten under Unga Teaterns hatt.

PROJEKT
Projektet Malmö -the true story fortsatte under året tillsammans med Stiftelsen Framtidsgenerationen. Samarbetet
resulterade i föreställningen Vilja väl under hösten 2014
på Hipp och som ska turnéra i regionen vårvintern 2015.
Under året gavs tidningen Din teater ut med ett nummer.
Tillsammans med Malmö Opera, Skånes Dansteater och
Malmö Symfoniorkester påbörjades upphandling av nytt
biljettsystem. Även ett projekt för digital tillgänglighet,
Maxess, påbörjades under året.

EKONOMISKT RESULTAT
Årets ekonomiska resultat är ett underskott om 242 tkr.
Detta resultat innefattar en upplösning av periodiceringsfond med 157 tkr.

NÅGRA NYCKELTAL
(TKR)
Nettoomsättning

2014

2013

2012

2011

2010

84 620

79 592

86 491

73 270

71 449

6 807

7 485

6 706

5 154

4 842

varav
biljettintäkter och sålda föreställningar
statsbidrag *

0

167

898

174

13 269

regionbidrag*

18 329

17 355

17 178

17 294

3 835

kommunbidrag

54 309

52 912

54 403

49 224

48 843

17

22

24

34

20

14

14

20

20

18

318

382

458

379

367

egna produktioner

59 805

35 754

48 174

48 539

52 718

inkl samarrangemang/gästspel

61 684

54 478

59 864

55 014

56 157

inkl ej föreställningsverksamhet

72 854

64 492

71 086

66 166

64 745

Antal produktioner inkl.samarr./gästspel
varav nyproduktioner
Antal föreställningar inkl.samarr./gästspel
Antal besökare

*)Fr o m 2011 utbetalas de ordinarie statsbidragen via Region Skåne.
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MED PUBLIKEN I FOKUS

Från och med 2014 skickar vi ut en publikenkät via e-post till

Enligt enkätsvaren var publiken väldigt nöjda med årets före-

ett stort antal av de som besökt våra föreställningar. Genom

ställningar. Omdömena skiftar lite beroende på föreställning,

tre enkla kryssfrågor samt möjlighet att lämna kommentarer

men överlag är betygen genomgående väldigt höga. I genom-

samlar vi in omdömen och synpunkter kring föreställningarna,

snitt ser vi att sammanlagt 80 procent har svarat att föreställ-

vår publikservice samt den information de fått inför teaterbe-

ningen var Bra eller Mycket bra. Det är även mer än hälften

söket. Syftet är att få en ökad förståelse för vad som påverkar

som ger förställningen högsta betyg. Orsaken till att man är så

helhetsupplevelsen för vår publik. Men vi vill samtidigt under-

nöjd med våra föreställningar beskrivs ofta i kommentars-fältet.

lätta för publiken att återkoppla till oss kring vad de tycker är

Oftast handlar kommentarerna om skådespelarna och ensem-

bra eller dåligt.

blens insatser. Flera beskriver även att de känner sig engagerade och delaktiga under föreställningen. Vidare är det många

Under året har vi fått in totalt 3 689 publikenkäter som även

som tycker att pjäserna känns aktuella och viktiga.

innehållit 1 336 kommentarer kring verksamheten. Svarsfrekvensen har varierat beroende på föreställning och legat på mel-

Här följer några typiska kommentarer kring våra föreställningar:

lan 50-80 procent, vilket tyder på att vår publik är väldigt engagerad i verksamheten och gärna bidrar med sina synpunkter.

”Mkt bra ensemble. Det kändes att hela publiken var mkt entusiastisk.
När jag väntade på att hämta ut min jacka sa en kvinna jag inte känner

VAD TYCKTE PUBLIKEN OM FÖRESTÄLLNINGARNA UNDER SPELÅRET 2014?
60

”Det här var verkligen jättebra!” Och jag tror att det var ngt som gällde
för hela publiken.”

”En av de bästa föreställningarna någonsin - en stor teaterupplevelse,
fantastiska skådespelare och en känsla av allvar och närhet och politik

50

genom hela pjäsen. Underbart! Tänker på den hela tiden nu.”

40
”Tack för en fantastisk föreställning, sång och musik i all ära. Men

30

framför allt Ert sätt att åskådliggöra det politiska klimatet som fanns i
Europa då och som finns nu. Hakkorset satt på exakt rätt kroppsdel. ”

20

”Scenens utformning, skådespelarna som agerade från alla hål, pu-

10

blikens placering; allt gjorde att man kände sig mycket mer med i
föreställningen vilket var en fantastisk känsla!”

Dålig

8

Mindre
bra

Godkänd
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Bra

Mycket
bra

PUBLIKEN I FOKUS

Fredrik Gunnarson, Anders Johansson, Henrik Svalander, Sissela Benn
och Håkan Paaske i Sitcom. Foto Peter Westrup.

VAD TYCKTE PUBLIKEN OM SINA BESÖK
PÅ TEATERN UNDER 2014?

I publikenkäten får de som besökt oss även ange vad de tyckte
om besöket i sin helhet, inklusive publikservice, information
och lokalerna på Hipp respektive Intiman. Svaren visar att pu-

60

bliken tycker väldigt mycket om sin teater - till och med så
mycket att de i genomsnitt ger helhetsupplevelsen ett högre

50

betyg än själva föreställningarna. I kommentarerna beskriver
publiken ofta hur de är nöjda med både vår service och trevliga

40

personal, men även hur de upplever att miljön och stämningen

30

på Hipp respektive Intiman är något som bidrar till en positiv
upplevelse. Här följer två exempel på detta:

20
”Det var friskt drag i den här föreställningen! Dessutom äger Malmö

10

Stadsteater en underbar scen för sin verksamhet, jag älskar Hipp.”

Dålig

Mindre
bra

Godkänd

Bra

Mycket
bra

”Alltid trevligt att se teater på Intiman, kan välja att gå en pjäs för att
den går just där. Just för denna kväll: ja det är väldigt trevlig personal,
vilket väl är bland det viktigaste. I övrigt gillar jag miljön mycket.”
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VERKSAMHET 2014
Sandra Stojiljkovic i De sista trollen. Foto Peter Westrup

HIPP

På vår huvudscen Hipp spelade familjeföreställ-

Inför höstsäsongen byggdes salongen på Hipp om till helarena

ningen Gusten Grodslukare i januari och februari. Ole Lund Kir-

med en ny scen mitt under Hippodromens gamla cirkuskupol.

kegaards galghumoristiska klassiker i regi av Joachim Siegård

I en 360 graders teatersalong fick publiken möta säsongens

hade premiär redan i slutet av november 2013. Gusten Grodslu-

uppsättningar på samma sätt som när Hipp lockade Malmöbor

kare fick ett varmt mottagande av både barn och vuxna. Dess-

till cirkusföreställningar i början på 1900-talet. Hösten inleddes

utom fanns föreställningen tillgänglig i en filmad kostnadsfri

den 28 augusti med vår stora teaterträff då ett fullsatt Hipp fick

version på internet via den digitala tjänsten Play Kultur. Den 6

se smakprov ur den kommande säsongen. Höstsäsongens första

februari var det stor premiär för musikalen Cabaret, en sampro-

premiär 13 september var Peter Shaffers storslagna pjäs Ama-

duktion mellan Malmö Opera och Malmö Stadsteater och en del

deus – en svindlande historia om världsstjärnan och underbarnet

av Malmö Stadsteaters 70-års jubileum. Kander & Ebbs musikal

Mozart och hans avundsjuka antagonist hovkompositören Anto-

blev en kaxig och nyskapande version i regi av Hugo Hansén.

nio Salieri. Uppsättningen regisserades av Frede Gulbrandsen.

Efter spelperioden på Hipp gav sig uppsättningen ut på turné un-

Den 17 oktober hade Vilja väl av Kristian Hallberg sin urpremiär.

der hela våren i södra Sverige. Därefter följde premiären av Wil-

Pjäsen som inspirerats av unga Malmöbors livsberättelser regis-

liam Shakespeares En midsommarnattsdröm den 11 april, i en

serades av Marie Parker Shaw och är en del av initiativet Malmö

version som aldrig tidigare skådats. Uppsättningen var en blod-

– The True Story, ett samarbete mellan stiftelsen Framtidsgene-

drypande vampyrtolkning av klassikern i regi av tyska Anna

rationen och Malmö Stadsteater. Till uppsättningen specialskrev

Bergmann. Den fick betydande uppmärksamhet i pressen och

artisten Timbuktu – Jason Diakité låten Triangeln. Vilja väl och

blev mycket omtalad av publiken. I maj gästades vi åter av Cirkus

projektet Malmö – The True Story blev mycket uppmärksammat i

Cirkör som gjorde fem fullsatta föreställningar av sitt spektaku-

media under året och under våren 2015 turnerar föreställningen

lära och visuella allkonstverk Knitting Peace.

dessutom runt om i Skåne. Familjeföreställningen De sista trollen av prisbelönade dramatikern Dennis Magnusson hade sin
urpremiär den 29 november. Denna fängslande historia om de
sista av våra kära gamla nordiska skogsväsen regisserades av
Dennis Sandin.
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Henrik Svalander, Hans-Peter Edh och Håkan Paaske i Konst.
Foto Mattias Ankrah

INTIMAN Cristina Gottfridssons nyskrivna svart-

tillströmningen har varit stor och många har vittnat om att det

kantade komedi Malmö for the fittest, som hade sin urpremiär

är en föreställning som är viktig att spela – vi behöver minnas

redan i november 2013, inledde året på Intiman. Både i press och

idag hur det såg ut då. Extraföreställningar kommer att spelas i

på sociala medier gick debatten varm kring denna pjäs om verk-

maj 2015 och i juni ska uppsättningen gästspela på Stockholms

ligheten i Malmö. I början av året spelade monologen Yarden åter

stadsteater.

på Intiman. Kristian Lundbergs monolog är därmed en av teaterns riktigt stora publiksuccéer. Den 14 februari hade vi Sveri-

Monologen Pietà av danska Astrid Saalbach hade redan på våren

gepremiär på Mitt unga idiotiska hjärta av det unga tyska stjärn-

gjort haft premiär på Studion och fick nu nypremiär på Intiman

skottet Anja Hilling. En konstnärligt utmanande pjäs om sex olika

4 oktober. Li Brådhe, i rollen som Marie, gestaltade åter denna

livsöden som bor i samma hyreshus. Uppsättningen fick lysande

dråpliga historia om en omöjlig kärlek, om självrannsakan och

recensioner och för regin stod Melanie Mederlind, som också

om vad som händer när livet rämnar. För regin stod Clas Göran

nominerades till Svenska Teaterkritikers pris 2014. Komedin Sit-

Söllgård. Den 22 november var det premiär för Martyrer av Ma-

com – En TV-fri kväll av de dramatikerdebuterande komikerna

rius von Mayenburg. En aktuell berättelse om 15-årige Benjamin

Valle Westesson och Kringlan Svensson hade urpremiär 22 mars.

som blir kristen fundamentalist. En skarp betraktelse över vår

Komedin som utspelar sig bakom kulisserna på en TV-inspelning

rädsla för avvikande beteenden, andras kulturer och religioner.

regisserades av teaterchef Petra Brylander.

Uppsättningen regisserades av Olof Lindqvist och var ett utomordentligt inlägg i debatten om skolans ansvar. Även den fick stor

Hösten inleddes med urpremiären av Gunilla Thorgrens Ottar

uppmärksamhet i media. I december var det dags för nypremiär

och kärleken, en pjäs om Sveriges första och främsta sexualupp-

av Yasmina Rezas succékomedi Konst på Intiman. En vit målning

lysare Elise Ottesen-Jensen. Uppsättningen som regisserades av

med vita streck av en känd konstnär rör upp känslor hos tre man-

Maria Löfgren fick ett enormt mottagande av publiken och har

liga vänner. Clas Göran Söllgård regisserade denna prisbelönta

kantats av hyllningar i både press och sociala medier. Publik-

pjäs om vänskap som sätts på prov.
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UNGA TEATERN Så var det äntligen dags för

Fem pedagoger har genomfört verksamheten. Kursen bedrivs

Unga Teatern – Malmö Stadsteaterns nya mötesplats för barn och

huvudsakligen ute på skolor. Vid två tillfällen kommer eleverna

unga - att slå upp sina portar. Ada Berger tillträdde som konstnär-

till teatern. En gång för att se föreställningen De sista trollen,

lig ledare för verksamheten. Under sommaren 2014 genomför-

samt ytterligare en gång för att gå en rundvandring bakom sce-

des renoverings- och upprustningsarbete av Studion så att rum-

nen. Kursinnehållet i varje klass är till stor del gemensamt men

met fick en välbehövlig anpassning och ansiktslyftning. Unga

till viss del skräddarsys kursen efter den specifika gruppens

Teatern startade sin verksamhet helgen den 29 och 30 augusti

förutsättningar. Under året har Unga Teaterns pedagoger också

med invigning och öppet hus. I invigningen deltog alla, både in-

genomfört två höstlovskollon. Verksamheten bedrevs på Studion

ternt från Malmö Stadsteater samt från Region Skåne och Malmö

och på repetitionssal. Det ena vände sig till åldersgruppen 8-10

kommun, som varit med och bidragit till att Unga Teatern kunde

år, det andra till 11-13-åringar. Båda kurserna pågick tre dagar.

starta. Ett öppet hus genomfördes för allmänheten med diverse

Syftet är att skapa meningsfull sysselsättning för barn på deras

aktiviteter så som dockteater, dramalekar, rundvandringar och

lov, att ge teaterintresserade barn en chans till fördjupning av sitt

pysselhörna. Evenemanget besöktes av ca 300 personer.

intresse. Det är också en möjlighet för teatern att lära känna sin
unga publik samt marknadsföra Unga Teaterns existens. Under

DEN KONSTNÄRLIGA VERKSAMHETEN

hösten genomfördes också två workshops för lärare med syftet

Unga Teatern producerade under hösten 2014 två föreställning-

att lära ut hur man kan tala om scenkonst med barn. Workshopen

ar; Lilla döden hälsar på och De sista trollen. Den förstnämnda

tog sin utgångspunkt i föreställningen Lilla döden hälsar på.

handlar om våra föreställningar om döden. Döden gestaltas i
pjäsen som en liten flicka som avskyr sitt arbete att föra männ-

Utöver detta genomförde en pedagog och en skådespelare två

iskor till dödens land. En dag träffar hon dock en flicka som inte

workshops på Möllevångsskolan. Man pratade där med elever

alls blir skrämd av att stå ansikte med ansikte med döden. Före-

som sett Lilla döden hälsar på för att få djupare förståelse för upp-

ställningen spelades för förskoleklass och år 1. Den har spelat 60

levelsen av föreställningen.

föreställningar för över 1400 barn på Unga Teaterns hemmascen
Studion. De sista trollen är berättelsen om hur vår moderna tid

ÖVRIGA EVENEMANG

har trängt ut allt som kan betecknas som ”oförnuftigt”. Skogens

I samband med Lilla döden hälsar på anordnade Unga teatern

mystik, dess hemliga väsen, håller på att dö ut. De sista som finns

ett samtal med författaren och barnläkaren Lars H Gustafsson.

kvar letar sig närmre människornas värld eftersom de menar att

Samtalet hade rubriken ”Hur man samtalar med barn om döden”

människorna behöver dem; utan mystik blir livet torftigt. De sista

och genomfördes på Studion inför 60 åhörare. Inför premiären

trollen fortsätter att spela en kort tid in i 2015

på De sista trollen bjöds barn och deras familjer in till Trollkalas. Kalaset innehöll olika programpunkter, så som sagoläsning,
ansiktsmålning, fika, samt ett utdrag ur föreställningen. Eve-

DEN PEDAGOGISKA VERKSAMHETEN

nemanget besöktes av 350 personer. Pedagoger deltog också i

Stora teaterkursen har under hösten 2014 och med fortsättning

evenemanget Bokens dag som arrangerades av Sydsvenskan, i

under våren 2015, bedrivits i 56 skolklasser runt om i Malmö och

syfte att lyfta bokens och berättandets betydelse. Pedagogerna

Lund. Lilla Teaterkursen genomförs under säsongen 2014-15 i 23

läste sagor om troll, därefter gjordes dramaövningar baserade

olika klasser i både Malmö och Lunds kommun. Kurserna finan-

på sagorna.

sieras till stor del av pengar från Skapande skola. Syftet med kurserna är för teatern att lära känna sin unga publik och vice versa;

Unga Teatern har under hösten även vart engagerade i olika pro-

för de unga att lära känna Unga teatern och Malmö Stadsteater.

jekt, exempelvis ungdomsprojektet Staden i mina drömmar, som

Utöver detta finns konstnärliga, pedagogiska och sociala vinster.

drivs av ABF och är ett samarbete mellan Malmös konstnärliga

Exempelvis; kurserna kan ses medvetandegöra barnen om sina

institutioner. Unga involveras för att gestalta en Hiphopopera

egna uttrycksförmågor, stärka självförtroendet, öka den sociala

med musik, teater och dans, med premiär hösten 2015. Pedago-

och empatiska förmågan samt ge en ökad känsla för estetiska

ger har varit nära involverade i projektet Malmö The True Story

värden. Alla elever får lära sig om produktionsprocessen på en

och föreställningen Vilja väl och hållit flertalet workshops. Unga

teater genom både praktiska övningar och teori. I de praktiska

Teatern har också representerats i olika referensgrupper och

övningarna får eleverna att träna sig i att ta plats i rummet, att tala

projekt i Malmö.

inför varandra och att uttrycka sig med kroppen.
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Susanne Karlsson i Lilla döden hälsar på. Foto Johan Sjövall
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Lars-Göran Ragnarsson och Cecilia Lindqvist i Malmö for the fittest.
Foto Peter Westrup
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Sven Boräng, Amelie Nörgaard och Simon Rodriguez Strömberg i
Vilja väl. Foto Peter Westrup

MALMÖ – THE TRUE STORY
Initiativet Malmö – The True Story är ett samarbete mellan Stif-

Malmö – The True Story sponsras främst av PostkodLotteriets

telsen Framtidsgenerationen och Malmö Stadsteater. Med en för-

Kulturstiftelse.

hoppning om att göra ungdomars röster hörda och föra Malmöungdomar närmare varandra har Malmö – The True Story sedan

ÖVRIGT

sommaren 2013 samlat in berättelser från gymnasieungdomar.

Under året gavs tidningen Din teater ut med ett nummer.

Insamlingen har bland annat gjorts genom workshops på gymnasieskolor i Malmö med dramapedagoger från Malmö Stadsteater.

Arbetet med 2015 års scenkonstbiennal påbörjades under hös-

Genom Malmö – The True Story har vi på ett eller annat sätt träf-

ten och genomförs i maj månad 2015 tillsammans med Svenska

fat över 5000 gymnasieungdomar i Malmö och lyssnat till deras

Teaterunionen, Malmö Opera och Skånes Dansteater.

berättelser. Pjäsen Vilja väl har hämtat inspiration utifrån dessa
berättelser. Samarbetet resulterade, förutom i en utställning om

Under året påbörjades även upphandling av ett nytt biljettsystem

hur det är att vara ung i Malmö idag, även till produktion av ett se-

och förväntas implementeras under första halvan av 2015 för att

riealbum, baserat på malmöungdomars insamlade berättelser.

gå i drift i augusti månad.

Den 4 mars arrangerades evenemanget Stay True av projektets

Bolaget fick tillsammans med Malmö Opera och Skånes Dans-

Ungdomsteatergrupp och Framtidsagenter på Hipp. Förutom ge-

teater ett bidrag om 500 tkr till utvecklingsprojektet ”Maxess”

staltning av berättelser bjöd kvällen även på livemusik, stand-

för att öka tillgängligheten till verksamheterna via förbättrade

up, poesi och dans.

externa kommunikationskanaler. Projektet löper över till 2015.

MALMÖ STADSTEATER ÅRSREDOVISNING 2014
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Josefin Karlsson i Gusten Grodslukare
Foto Peter Westrup
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FÖRESTÄLLNINGSSTATISTIK
Föreställningar har under året givits enligt nedanstående tabell
Egna produktioner och gästspel
HIPP
Gusten Grodslukare
Cabaret
En midsommarnattsdröm
Knitting Peace (gästspel)
Amadeus
Stay True
Vilja väl
De sista trollen
INTIMAN
Malmö for the fittest
Yarden
Mitt unga idiotiska hjärta
Sitcom
Ottar och kärleken
Pietá
Martyrer
Konst
STUDION
Pietá
Lilla döden hälsar på
TURNÉ
Cabaret, södra Sverige

SUMMA

Antal föreställningar

Antal besökare

23
33
16
5
25
1
20
14
137

7 193
13 625
4 267
1 879
6 688
380
4 084
3 802
41 918

9
2
16
22
22
9
10
6
96

1 102
403
1 335
3 285
3 806
718
916
809
12 374

10
60
70

273
1 617
1 890

15
15

5 502
5 502

318

61 684

Utöver detta har teatern arrangerat andra typer av publikmöten och projekt som lockat 11 170 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 samtalskvällar med teman kring aktuella pjäser, öppna repetitioner, publikträffar, generalrepetitioner, guidade visningar av Hipp mm. Dessutom inräknas även teaterns pedagogiska verksamhet.
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PERSONAL OCH ARBETSMILJÖ
Malmö Stadsteaters personal består av tillsvidare- och visstidsanställda. Tillsvidareanställningarna är 58% av den samlade
arbetsvolymen. Av årsverkena är 40 män av totalt 97. 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.
År 2014 tillkom Unga Teatern som en sjätte sektion i teaterns organisationsträd. De övriga fem är kommunikation, ensemble,
produktion, teknik och ekonomi. Sektionsindelningen genomfördes under 2013 för att tydliggöra teaterns olika ansvarsområden. Unga Teaterns bildande innebär också att personalnumerären utökades med fyra tillsvidare-anställningar.
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 och det är långtidssjukskrivningar som står för de flesta sjukdagarna.
Efter 2012 års medarbetarenkät och den upprättade mångfalds- och jämställdhetsplanen är huvudsaklig fokus på att arbeta
med kränkningar, i enlighet med enkätsvaren. Ny medarbetarundersökning planeras för våren 2015 vilket är en viktig mätning för hur arbetsmiljöarbetet bedrivits och vad som ska vara föremål för personalutveckling de närmaste åren. Teatern
undersöker andra sätt att i stället för jämställdhetscheckar medvetandegöra könsrollerna med dess framställning på scen.
Under året hölls genussamtal efter varje produktion.
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.
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 2014 hade bolaget 3 möten i
samverkansgruppen för arbetsmiljö.
År 2013 togs fram en webb-baserad personalhandbok som är tillgänglig via teaterns interna hemsida. Här finns samlad information om arbetsmiljö, hälsa och andra personalfrågor. 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
samt utgör en expertresurs när våra egna kunskaper inte räcker till.
Statistiken för den könsmässiga fördelningen bland konstnärlig personal under 2014;
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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 10/11 11/12
Säsong

12/13 13/14

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12
Säsong

12/13 13/14

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

MEDELANTALET ANSTÄLLDA
2014

(arbetsvolym)

2013

medelantal
anställda

varav
män

medelantal
anställda

varav
män

Tillsvidare

56

26

55

26

Visstid

41

14

41

15

Totalt

97

40

96

41

50

		

0
04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12
Säsong

SJUKFRÅNVARO
2014

2013

Sjukfrånvaro för kvinnor

3,3%

3,7%

Sjukfrånvaro för män

5,0%

1,3%

Sjukfrånvaro för anställda yngre än 30 år

0,3%

1,4%

Sjukfrånvaro för anställda mellan 30-49

4,8%

2,9%

Sjukfrånvaro för anställda 50 år eller

3,6%

2,5%

4%

2,7%

60%

40%

12/13 13/14

(Dramatiker, översättare, textbearbetning)
100%

50

äldre

Total sjukfrånvaro
Långtidssjukfrånvaro (andel av total)

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

0
04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12
Säsong

12/13 13/14
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Jonas Nilsson, Göran Dyrssen, Sven Boräng, Frida Jansdotter och
Brigitte Zeh i En midsommarnattsdröm. Foto Peter Westrup
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Malmö Stadsteater AB är ett av Malmö kommun helägt bolag.

De ordinarie offentliga anslagen fördelar sig med 75% från

Syftet med bolagets verksamhet enligt bolagsordningen är,

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

att med iakttagande av likställighetsprincipen (se förvaltningsberättelsen om det kommunala ändamålet), tillgodose

Verksamheten leddes t o m 2014-09-04 av en VD/teaterchef

behovet av teaterverksamhet med huvudsaklig inriktning på

och en konstnärlig ledare/teaterchef, båda med gemensamt

dramatisk teater främst genom egen ensemble samt driva där-

ansvar för ekonomi/administration och den konstnärliga verk-

med förenlig verksamhet. Verksamheten i bolaget bedrivs

samheten. Från 2014-09-05 leds verksamheten av en VD/

huvudsakligen inte i vinstsyfte men ska i övrigt drivas efter

teaterchef. Den rådgivande ledningsgruppen består av eko-

affärsmässiga principer. Vid fullgörandet av sin uppgift ska

nomichef, marknadschef, chefsproducent, teknisk chef och

Malmö Stadsteater AB följa de övergripande kulturpolitiska

Unga teaterns konstnärlige ledare. Teaterns styrelse består

mål som fastställts för Malmö kommuns kulturverksamheter

av politiskt valda representanter från huvudmannen Malmö

samt i tillämpliga delar de kulturpolitiska mål som gäller på

stad. Antalet ledamöter uppgår till 8, suppleanter inräknade.

det nationella och regionala planet. Malmö kommunstyrelse,
som är aktieförvaltande organ i kommunen, har i olika beslut

Ordinarie bolagsstämma hölls 2014-05-26.

gett uttryck för att det är kommunens kulturnämnd som har
det övergripande kulturpolitiska ansvaret for verksamheten.

Ställningstagande avseende verksamheten har hämtats in från
kommunstyrelsen om att verksamheten får budgeteras med

Scenverksamheten bedrevs under året på Hipps stora scen,

underskott om maximalt 1 000 tkr per år under räkenskaps-

Studion och Intiman. Dessutom har turnéföreställningar gjorts

åren 2014-2018. Andra avvikelser från ägardirektiven har inte

i södra Sverige med Cabaret.

gjorts. Det interna kontrollarbetet följer de bestämmelser som
styrelsen angett i sin arbetsordning samt i instruktioner om
arbetsfördelning mellan VD och styrelse.

Styrelse t o m 2014-05-26

Styrelse fr o m 2014-05-26

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)

Johanna Mårtensson, (S), suppleant

Johanna Mårtensson, (S), suppleant

Anneli Philipson, (V), suppleant

Anneli Philipson, (V), suppleant

Björn Lagerbäck, (FP), suppleant

Björn Lagerbäck, (FP), suppleant

		
Verkställande direktör har varit Jesper Larsson t o m 2014-09-04 och ersattes av Petra Brylander. Styrelsens sekreterare har varit
Claes-Inge Wennström. Styrelsen har haft sex sammanträden under året. Personalrepresentanter har deltagit som adjungerade
i sammanträdena.
Lekmannarevisorer
Revisorer

t o m bolagsstämma 2014-05-26

Tomas Nordin (M), ordinarie
t o m bolagsstämma 2014-05-26				
Göran Hellberg (V), suppleant
Mats Pålsson, ordinarie			
Ann Theander, suppleant

fr o m 2014-05-26

Tomas Nordin (M), ordinarie
fr o m 2014-05-26				
Göran Hellberg (V), suppleant
Mats Pålsson, ordinarie
Ann Theander, suppleant
MALMÖ STADSTEATER ÅRSREDOVISNING 2014
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RESULTAT OCH STÄLLNING
Biljettintäkter har motsvarat vad som budgeterats och publiktillströmningen har överträffat det förväntade. De uppsättningar som främst lockat publik är Cabaret, Amadeus och Ottar och kärleken. Bolagets erhållna ordinarie bidrag blev som
beräknat. Till 2014 äskades dessutom bidrag för det första uppbyggnadsåret av Unga Teatern, vilket erhölls från både Malmö Stad och Region Skåne. Stiftelsen Framtidsgenerationen har bidragit till finansiering av föreställningen Vilja väl, som
spelade på Hipp och som dessutom gör en turné under våren 2015. Projektbidrag har erhållits från Region Skåne avseende
projektet ”Developer in residence”, som även löper över till 2015.
På kostnadssidan ligger produktionskostnaderna inom de budgeterade ramarna. Kostnader för den pedagogiska verksamheten (fr o m augusti en del av Unga Teatern) har under året även finansierats med Skapande skola-medel. 2008 års avsättning till periodiceringsfond återförs tvingande till beskattning detta året.
Bolaget investerade under året 1,8 Mkr, framförallt i teknisk utrustning till scenerna.
EKONOMISKA JÄMFÖRELSETAL
Nettoomsättning, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Balansomslutning, tkr
Antal anställda (årsverken)
Justerat eget kapital, tkr
Soliditet, %

2014

2013

2012

2011

84 620

79 592

86 491

73 270

-397

-959

-1 458

109

32 053

28 234

34 043

31 695

97

96

96

91

16 090

16 455

17 230

18 412

50,2

58,3

50,6

58,1

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 kommunmedlem-mar 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.

22

MALMÖ STADSTEATER ÅRSREDOVISNING 2014

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
OCH EFTER DESS UTGÅNG SAMT FRAMTIDA UTVECKLING
Samarbetet med Stiftelsen Framtidsgenerationen fortsatte under året. Bolaget producerade föreställningen Vilja väl, som
bygger på berättelser från ungdomar i Malmö. Arbetet startade 2013 med insamlande av berättelse och föreställningen
skrevs och producerades under 2014 med premiär i oktober. Projektet innefattar även samarbete med Schaubühne i Berlin,
utställningar, seriealbum m.m. Stiftelsen Framtidsgenerationen finansierar med hjälp av Postkodlotteriets Kulturstiftelse en
stor del av projektet.
Prioriteringen av barn- och ungdomsteatern fortsätter. Teatern har under de senaste åren drivit en pedagogisk verksamhet
med olika teaterkurser som sålts till skolor som erhållit Skapande skola-medel för kulturella ändamål. Bolaget fick 2014 det
första bidragstillskottet från Malmö kommun och Region Skåne för att starta Unga Teatern med inriktning mot barn och ungdomar, med teater- och pedagogisk verksamhet. Planeringen är att 2014 är det första året av tre i uppbyggnaden av Unga
Teatern till den barn- och ungdomsverksamhet inom teaterkonsten som staden och regionen behöver.
Den omorganisation som gjordes under 2013 gällande kommunikations- och tekniska sektionen har under 2014 fortsatt att
utvecklats med utbildningar och workshops.
De senaste åren har den totala bidragsuppräkningen för bolaget varit lägre än kostnadsökningarna för löner och priser.
Bolaget har även ett antal medarbetare som börjat gå i pension under året och de närmaste åren framöver. 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 fortgår eftersom det är bolagets främsta finansieringskällor. Även möjligheten att öka egenintäkterna ses regelbundet över, t ex biljetternas prisstruktur. Skatteväxlingsavtalet
mellan Malmö kommun och Region Skåne, som reglerar finansieringsfrågan i samband med övergången av Malmö Allmänna Sjukhus till Region Skåne, är också en faktor som bevakas.
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2014 (bihang 2014 nr 152) att Malmö Stadsteater AB ska ingå i en koncern
som innefattar kommunens helägda bolag. Denna koncern bildades 2014-12-31 och aktierna ägs av holdingbolaget Stadsberget nr 1 Malmö AB, organisationsnummer 556453-9608, och den framtida kommunala grundfinansieringen kommer att
gå via detta holdingbolag.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Kronor
Balanserad vinst
Årets resultat

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:

Kronor
10 947 981

I ny räkning överförs

10 706 292

-241 689
10 706 292

MALMÖ STADSTEATER ÅRSREDOVISNING 2014
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Hannah Canvert och Fredrik Gunnarson i Amadeus.
Foto Peter Westrup
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EKONOMI

Katarina Lundgren-Hugg i
Mitt unga idiotiska hjärta. Foto Frans Hällquist
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RESULTATRÄKNING
för perioden 2014-01-01- 2014-12-31
(tkr)

NOT

2014

2013

Intäkter teaterverksamhet

6

6 807

7 485

Offentliga bidrag

5

72 983

70 737

4 830

1 370

84 620

79 592

-5 379

-4 989

9,10

-26 155

-27 431

7,8

-51 758

-46 199

3

-1 807

-2 068

-85 099

-80 687

-479

-1 095

83

149

-1

-13

-397

-959

157

1 190

-2

-79

-242

152

Rörelsens intäkter

Övriga intäkter
Summa rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Uppsättningskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella intäkter

15

Finansiella kostnader

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
-periodiseringsfond
Skatt på årets resultat

ÅRETS RESULTAT

16
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BALANSRÄKNING
(tkr)

NOT

2014-12-31

2013-12-31

3

3 994

4 042

3 994

4 042

1 458

2 154

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar

11

1 779

2 674

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

12

5 368

6 363

59

97

Bank, avräkning Malmö stad

19 395

12 904

Summa omsättningstillgångar

28 059

24 192

SUMMA TILLGÅNGAR

32 053

28 234

5 000

5 000

200

200

10 948

10 796

-242

152

15 906

16 148

Periodiseringsfonder

236

393

Summa obeskattade reserver

236

393

4 789

3 617

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

4

Obeskattade reserver

Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

13

1 128

1 348

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

14

9 994

6 728

Summa skulder

15 911

11 693

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

32 053

28 234

1 112

1 085

inga

inga

Ansvarighetsbelopp och garantiförbindelse,
Svensk scenkonst.

Ställda panter
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KASSAFLÖDESANALYS
(tkr)

2014

2013

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat före finansiella poster

-479

-1 095

Avskrivningar

1 807

2 068

Erhållen ränta

83

149

Erlagd ränta

-1

-13

Betald inkomstskatt

-2

-79

-

-

1 408

1 030

JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM
INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

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

2 586

4 726

Kortfristiga skulder

4 218

-4 771

Kassaflöde från den löpande verksamheten

6 804

-45

-1 759

-1 199

-1 759

-1 199

Nyemission

-

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-

-

6 453

-214

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
Likvida medel vid årets början

13 001

13 215

Likvida medel vi årets slut

19 454

13 001

6 453

-214

Förändring likvida medel
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

NOT 3 INVENTARIER

Detta är företagets första årsredovisning som upprättats enligt
K3. Övergången till K3 har inte inneburit några ändrade värderingsprinciper för bolaget.

Ingående anskaffningsvärde
Inköp

2014-12-31

2013-12-31

16 283

15 315

1 759

1 199

Biljettintäkter intäktförs i samband med föreställningarnas ge-

Försäljning/utrangeringar

-328

-231

nomförande. Hyresintäkter och övriga intäkter intäktförs i sam-

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

17 714

16 283

Ingående avskrivningar

12 241

10 405

band med att varan/tjänsten levereras. Bidrag intäktförs månadsvis över året. Intäkter värderas till det verkliga värdet av
det som erhållits eller kommer att erhållas för varor som levererats och tjänster som utförts, dvs. till försäljningspris exklusive

Försäljningar/utrangeringar

handelsrabatter, mängdrabatter och liknande prisavdrag samt

Årets avskrivningar

mervärdesskatt. Belopp som erhålls för annans räkning ingår

Utgående ackumulerade
avskrivningar

inte i företagets intäkter.
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om
inget annat angivits nedan. Fordringar har upptagits till de be-

Utgående planenligt
restvärde

-328

-231

1 807

2 068

13 720

12 241

3 994

4 042

Balanserad
Årets
vinst resultat

Totalt

10 796

152

16 148

152

-152

0

-242

-242

-242

15 906

lopp varmed de beräknas inflyta. I posten likvida medel ingår
bankmedel som är ett avräkningskonto i Malmö kommun. For-

NOT 4 EGET KAPITAL

mellt är Malmö kommun kontohavare mot banken. Bolaget dis-

Aktie- Reservkapital
fond

ponerar sitt kontosaldo och årsränta tillfaller kontot.
Avskrivningar enligt plan baseras på historiska anskaffningsvärden med hänsyn till anläggningarnas beräknade ekonomiska livslängd, normalt; teaterteknik 5-8 år, datorutrustning 3-5 år,
kontorsinventarier 5 år, anläggning 10 år. Det föreligger ingen
osäkerhet i nyttjandeperioderna.

NOT 2 UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Under året har uppskattningar och bedömningar ej gjorts.
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Belopp
vid årets
ingång

5 000

200

Vinstdisposition
Årets
resultat
Belopp
vid årets
utgång

5 000

200

10 948

RÄKENSKAPER

NOT 5 OFFENTLIGA BIDRAG

Fördelning av män och kvinnor i styrelse och företagsled2014

2013

0

167

18 329

17 355

Statsbidrag, projektmedel
Regionbidrag, grundbidrag
Region Skåne, projektmedel

100

0

54 309

51 533

Malmö kommun, projektmedel

0

1 378

EU/Interreg, projektmedel

0

233

Kommunbidrag, grundbidrag

Kulturkontakt Nord, projektmedel

ning
2014

2013

Styrelse (inklusive suppleanter)

8

8

varav män

4

4

Ledningsgrupp (inklusive VD)

6

6

varav män

2

2

245

0

Roskilde Universitet

0

10

Svenska Författarförbundet

0

61

NOT 8 LÖNER, ERSÄTTNINGAR, SOCIALA KOSTNADER

Roskilde Universitet

0

10

OCH PENSIONSKOSTNADER

Svenska Författarförbundet

0

61

72 983

70 737

Summa

NOT 6 FÖRESTÄLLNINGSINTÄKTER
2014

2014

2013

Löner och ersättningar

891

820

Sociala kostnader

280

258

Pensionskostnader inkl löneskatt

116

107

Styrelse och VD

2013
Övriga anställda

Biljettförsäljning och sålda
föreställningar

6 807

6 379

Löner och ersättningar

34 358

30 954

0

1 106

Sociala kostnader

10 232

9 896

6 807

7 485

Pensionskostnader inkl löneskatt

4 423

4 042

Samarbetsersättningar
Summa

I ovanstående belopp ingår ej regissörer, artister, scenografer och andra engagerade som har egen firma/bolag och
NOT 7 MEDELANTALET ANSTÄLLDA
(arbetsvolym)

2014

innehar F-skattesedel. Dessa kostnader redovisas i posten
2013

medelantal varav
anställda
män

övriga externa kostnader i resultaträkningen. Företaget beta-

medelantal
anställda

varav
män

Tillsvidare

56

26

55

26

Visstid

41

14

41

15

Totalt

97

40

96

41

				

lar fastställda pensionsavgifter (AIP) till KPA enligt kollektivavtal. Företaget betalar även förmånsbestämda avgifter till
SPV enligt den s k Pisa-förordningen.

NOT 9 REVISORERS ARVODE

Den sammanlagda arbetstiden har definierats i enlighet med

2014

2013

BFNAR 2006:11 där normal arbetstid kan antas vara 1 920 timmar.

Grant Thornton, revisionsarvode

67

52

Visstid avser anställningar med tidsmässigt korta kontrakt,

Malmö Stadsrevision

42

28

109

80

alltifrån timavlönade och pjäsanställda upp till fem år (avsteg
från LAS enligt kollektivavtal).

Beloppen är exklusive moms		
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NOT 10 LEASINGAVTAL

NOT 13 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER
Minimileaseavgifter

Inom 1 år

1-5 år

Efter 5 år

Summa

2014-12-31

8 793

14 364

2 650

25 807

2013-12-31

9 128

19 977

2 780

21 012

2014-12-31

2013-12-31

771

758

Avdragen källskatt, dec 2014
Övriga poster

357

590

1 128

1 348

Företaget leasar kopieringsmaskiner/skrivare. Lokalhyror
för Hipp, Intiman, repetitions- och lagerlokaler innefattas i
leasingsummorna. Alla leasingavtal har redovisats som ope-

NOT 14 UPPLUPNA KOSTNADER OCH

rationell leasing. Ordinarie löptid för lokalhyror går ut före

FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2020 utom för dekorlager och Intiman.
Leasingkostnaderna under rapportperioden uppgick till 9

Upplupna löner

552 tkr (2013: 9 651 tkr).

Avgångsvederlag

2014-12-31

2013-12-31

136

188

0

311

2 570

2 156

Semesterskuld
NOT 11 ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Sociala avgifter

1 747

1 709

Pensionskostnader

1 965

1 764

Förutbetalda projektbidrag

3 490

350

2014-12-31

2013-12-31

Momsfordran dec 2014

555

679

Biljettintäkter, dec 2014

563

550

Skattekonto,
inkl moms nov 2014

342

506

-886

-811

1 089

1 089

-2

-79

Ränteintäkter, skattekonto

EU/Interreg

0

108

Ränteintäkter, bank

Malmö kulturförvaltning

0

500

Ränteintäkter, övriga fordringar

Depositioner lägenheter

96

83

Övriga poster

22

49

1 779

2 674

Löneskatt tax 2015
Deb. F-skatt tax 2015
Inkomstskatt tax 2015

Övriga poster

85

250

9 993

6 728

NOT 15 FINANSIELLA INTÄKTER
2014

2013

7

5

64

143

12

1

83

149

NOT 16 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
2014
NOT 12 FÖRUTBETALDA KOSTNADER

Skatteeffekt

OCH UPPLUPNA INTÄKTER
2014-12-31

2013-12-31

Förutbetalda uppsättningskostnader

2 845

3 790

Förutbetalda hyror

2 196

2 283

Övriga poster

327

290

5 368

6 363

22%

Resultat efter
finansiella poster

-397

-87

-959

-211

Skattefria intäkter

-7

-2

-6

-1

Ej avdragsgilla
kostnader

255

56

117

25

Upplösning
periodiceringsfond

157

35

1 190

262

0

0

17

4

Redovisad skatt i
resultaträkningen
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Skatteeffekt

Skatt enligt
gällande skattesats

Övrigt

32

2013

22%

2

79
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Malmö den 2 mars 2015

Petra Brylander, VD

13 mars 2015

13 mars 2015
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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 utfört en revision av årsredovisningen för Malmö Stadsteater

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision

AB för år 2014.

av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Malmö

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredo-

Stadsteater AB för år 2014.

visningen
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

bevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn

min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder

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

och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrel-

riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa

seledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot

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

bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verk-

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

ställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolags-

hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild

lagen, årsredovisningslagen 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 har 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 13 mars 2015
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 2014 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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Li Brådhe i Pietà. Foto Johan Sjövall
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GRANSKNINGSRAPPORT

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

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ÅR 2014
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 finansiering och efterlevnad av offentlighetsprincipen har särskilt granskats.
Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Jag vill dock fästa uppmärksamhet på att bolaget har underbudgeterat sin verksamhet 2014
såväl som 2015, med ägarens tillåtelse. Utöver detta har man även fått tillåtelse att underbudgetera åren 20162018. Om det är frågan om en investering kan man i enstaka fall tillåta detta, men om det gäller driftsunderskott
så är det tveksamt och står i direkt konflikt med ägardirektivet. Det är därför av vikt att bolaget vidtar tillräckliga
åtgärder för att efter denna period kunna garantera att det egna kapitalet är värdesäkrat enligt det särskilda ägardirektivet. De planeringssvårigheter som också har identifierats avseende bolagets finansiering med offentliga medel
ger också mig anledning att ifrågasätta huruvida verksamheten på sikt har tillräckliga förutsättningar att skötas på
ett ur 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 har
varit förenlig med det syfte som angetts i bolagsordningen och i ägardirektiven samt med de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.
Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verkställande direktörens förvaltning föreligger därmed inte.
Malmö den 13 mars 2015
Tomas Nordin
Lekmannarevisor
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VÅRA PRODUKTIONER

EGNA PRODUKTIONER PÅ HIPP
CABARET Av Fred Ebb, John Kander och Joe Masteroff
Översättning

Rikard Bergqvist

Premiär

2014 02 06

Regi

Hugo Hansén

Dramaturg

Anna Kölén

Scenografi

Lars Östbergh

Kostym

Maria Geber

Ljus

Thorsten Dahn

Ljud

Anders Ekstedt

Musikarrangemang

Kristofer Nergårdh

Mask

Agneta von Gegerfelt

Koreografi

Fredrik ”Benke” Rydman, Ambra Succi

Kapellmästare

Annika Bjelk Wahlberg

Voguekoreografi

P*fect

I rollerna

Kristoffer Berglund, Lindy Larsson, Sara Jangfeldt,
Marianne Mörck, Hans-Peter Edh, Mattias Linderoth,
Susanne Karlsson, Anders Söderberg, Alexandra Drotz Ruhn,
Laila Adèle, Oscar Sundling, Michel Franco, BamBam Frost,
Anna Näsström, Sofia Södergård, Bianca Traum

Musiker

Martin Jönsson, Martin Lundberg, Erja Riikonen, Fredrik Stenberg,
Annika Bjelk Wahlberg, Inga Zeppezauer

Antal föreställningar

33

Antal besökare

13 625

STAY TRUE Av Ungdomsteatergruppen på Malmö Stadsteater

38

MALMÖ
STADSTEATERÅRSREDOVISNING
ÅRSREDOVISNING
2014
MALMÖ STADSTEATER
2012

Premiär

2014 03 04

Regi

Marie Parker Shaw

Antal föreställningar

1

Antal besökare

380

VÅRA PRODUKTIONER

EN MIDSOMMARNATTSDRÖM Av William Shakespeare
Originaltitel

A Midsummer Night’s Dream

Översättning

Ulf Peter Hallberg

Premiär

2014 04 11

Bearbetning

Ulf Peter Hallberg

Regi

Anna Bergmann

Dramaturg

Anna Kölén

Scenografi

Florian Etti

Kostym

Claudia González Espindola

Ljus

Daniel Kullman

Ljud

Heiko Schnurpel

Video

Peer Engelbracht

Mask

Siv Nyholm

Koreografi

Jonas Svensson

I rollerna

Anders Blentare, Sven Boräng, Göran Dyrssen, Niklas Engdahl,
Julia Giesbert, Josefin Iziamo, Frida Jansdotter, Jonas Nilsson,
Erik Olsson, Brigitte Zeh

Antal föreställningar

16

Antal besökare

4 267

GUSTEN GRODSLUKARE

Av Ole Lund Kirkegaard,

i dramatisering av Andreas Palmaer
Originaltitel

Orla Frøsnapper

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

23

Antal besökare

7 193
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VÅRA PRODUKTIONER

AMADEUS Av Peter Shaffer
Översättning

Göran O Eriksson

Premiär

2014 09 13

Regi

Frede Gulbrandsen

Scenografi

Tore Sæther

Kostym

Astrid Lynge Ottosen

Ljus

Thorsten Dahn

Musikarrangemang

Anders Ortman

Mask

Agneta von Gegerfelt

Koreografi

Louise Seloy

I rollerna

Tom Ahlsell, Hannah Canvert, Hans-Peter Edh, Kajsa Ericsson,
Fredrik Gunnarson, Electra Hallman, Mattias Linderoth,
Håkan Paaske, Lars-Göran Ragnarsson

Antal föreställningar

25

Antal besökare

6 688

VILJA VÄL Av Kristian Hallberg
Urpremiär

2014 10 17

Regi

Marie Parker Shaw

Scenografi och kostym Annika Carlsson
Kompositör

Magnus Börjeson

Ljus

Sven-Erik Andersson

Mask

Åsa Trulsson

I rollerna

Rakel Benér, Sven Boräng, Göran Dyrssen, Rosanne Hatab,
Birte Heribertson, Amelie Nörgaard, Hanna Normann,
Jennifer Amaka Pettersson, Simon Rodriguez Strömberg

Antal föreställningar

20

Antal besökare

4 084

DE SISTA TROLLEN Av Dennis Magnusson
Premiär

2014 11 29

Regi

Dennis Sandin

Scenografi och kostym Nina Fransson
Ljus

Sven-Erik Andersson

Musik

Mikael Svanevik

Mask

Agneta von Gegerfelt

I rollerna

Li Brådhe, Mattias Linderoth, Cecilia Lindqvist, Victor Morell,
Håkan Paaske, Lars-Göran Ragnarsson, Sandra Stojiljkovic,
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Antal föreställningar

14

Antal besökare

3 802

VÅRA PRODUKTIONER

EGNA PRODUKTIONER PÅ INTIMAN

MALMÖ FOR THE FITTEST Av Cristina Gottfridsson
Urpremiär

2013 11 23

Text

Cristina Gottfridsson

Regi

Anette Norberg

Dramaturg

Anna Kölén

Scenografi och kostym

Hansson Sjöberg

Ljusdesign

Johan Sundén

Ljud

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

9

Antal besökare

1 102

YARDEN

av Kristian Lundberg, i dramatisering av Anna Kölén

Nypremiär

2013 11 29

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

2

Antal besökare

403
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VÅRA PRODUKTIONER

MITT UNGA IDIOTISKA HJÄRTA Av Anja Hilling
Originaltitel

Mein junges idiotisches Herz

Översättning

Maria Tellander

Sverigepremiär

2014 02 14

Regi

Melanie Mederlind

Scenografi och kostym Miriam Grimm
Ljusdesign

Carina Gedeon

Ljud

John Conlon

Mask

Åsa Trulsson

I rollerna

Tobias Aspelin, Karin Lithman, Katarina Lundgren-Hugg,
Henry Stiglund, Miodrag Stojanovic, Victor Ström

Antal föreställningar

16

Antal besökare

1 335

SITCOM – EN TV- FRI KVÄLL Av Valle Westesson och Kringlan Svensson
Urpremiär

2014 03 22

Regi

Petra Brylander

Dramaturg

Ada Berger

Scenografi och kostym Annika Carlsson
Ljus

Sven-Erik Andersson

Mask

Åsa Trulsson

I rollerna

Sissela Benn, Fredrik Gunnarson, Anders Johansson,
Hanna Normann, Håkan Paaske, Henrik Svalander

Antal föreställningar

22

Antal besökare

3 285

OTTAR OCH KÄRLEKEN Av Gunilla Thorgren
Urpremiär

2014 09 20

Regi

Maria Löfgren

Scenografi

Fridjon Rafnsson

Kostym

Tove Berglund

Ljus

Sven-Erik Andersson

Ljud

John Conlon

Video

Signe Krogh

Mask

Siv Nyholm

Koreografi

Dorte Olesen

I rollerna

Li Brådhe, Cecilia Lindqvist, Katarina Lundgren-Hugg,
Erik Olsson, Iso Porovic, Natalie Sundelin, Henrik Svalander

42

MALMÖ STADSTEATER ÅRSREDOVISNING 2014

Antal föreställningar

22

Antal besökare

3 806

VÅRA PRODUKTIONER

PIETÀ Av Astrid Saalbach
Översättning

Staffan Julén

Nyremiär

2014 10 04

Regi

Clas Göran Söllgård

Scenografi och kostym Karin Ragnarsson
Ljus

Sven-Erik Andersson

Mask

Siv Nyholm

I rollerna

Li Brådhe

Antal föreställningar

9

Antal besökare

718

MARTYRER Av Marius von Mayenburg
Originaltitel

Märtyrer

Översättning

Monica Ohlsson

Premiär

2014 11 22

Regi

Olof Lindqvist

Scenografi och kostym Karin Dahlström
Ljus

Daniel Kullman

Musik

Anders Ortman

Mask

Siv Nyholm

I rollerna

Tom Ahlsell, Hans-Peter Edh, Fredrik Gunnarson,
Katarina Lundgren-Hugg, Linda Ritzén, Johan Stavring,
Natalie Sundelin, Henrik Svalander

Antal föreställningar

10

Antal besökare

916

KONST (Originaltitel Art) av Yasmina Reza
Översättning

Calle Norlén

Nypremiär

2014 12 03

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

6

Antal besökare

809
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VÅRA PRODUKTIONER

EGNA PRODUKTIONER PÅ STUDION

PIETÀ Av Astrid Saalbach
Översättning

Staffan Julén

Nyremiär

2014 02 27

Regi

Clas Göran Söllgård

Scenografi och kostym

Karin Ragnarsson

Ljus

Sven-Erik Andersson

Mask

Siv Nyholm

I rollerna

Li Brådhe

Antal föreställningar

10

Antal besökare

273

LILLA DÖDEN HÄLSAR PÅ Av Kitty Crowther
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Översättning

Gun-Britt Sundström

Premiär

2014 10 11

Regi

Ada Berger

Scenografi och kostym

Erika Magnusson

Kompositör

Stefan Johansson

Ljus

Anni Johansson

Mask

Åsa Trulsson

Koreografi

Minna Krook

I rollerna

Sissela Benn, Susanne Karlsson, Ellen Norlund

Antal föreställningar

60

Antal besökare

1 617

VÅRA PRODUKTIONER
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

EGNA PRODUKTIONER PÅ TURNÉ
CABARET Av Fred Ebb, John Kander och Joe Masteroff
Översättning

Rikard Bergqvist

Premiär

2014 02 06

Regi

Hugo Hansén

Dramaturg

Anna Kölén

Scenografi

Lars Östbergh

Kostym

Maria Geber

Ljus

Thorsten Dahn

Ljud

Anders Ekstedt

Musikarrangemang

Kristofer Nergårdh

Mask

Agneta von Gegerfelt

Koreografi

Fredrik ”Benke” Rydman, Ambra Succi

Kapellmästare

Annika Bjelk Wahlberg

Voguekoreografi

P*fect

I rollerna

Kristoffer Berglund, Lindy Larsson, Sara Jangfeldt, Marianne Mörck,
Hans-Peter Edh, Mattias Linderoth, Susanne Karlsson,
Anders Söderberg, Alexandra Drotz Ruhn, Laila Adèle,
Oscar Sundling, Michel Franco, BamBam Frost, Anna Näsström,
Sofia Södergård, Bianca Traum

Musiker

Martin Jönsson, Martin Lundberg, Erja Riikonen, Fredrik Stenberg,
Annika Bjelk Wahlberg, Inga Zeppezauer

Antal föreställningar:

15

Antal besökare:

5 502

GÄSTSPEL PÅ HIPP
KNITTING PEACE Av Cirkus Cirkör
Gästspel

2014 05 13

Regi och idé

Tilde Björfors

I rollerna

Tiziana Prota , Nathalie Bertholio, Aino Ihanainen, Ilona Jäntti,
Mikael Kristiansen, Matleena Laine, Alex Weibel Weibel

Musiker

Samuel ”Looptok” Andersson, Olof Göthlin

Antal föreställningar:

5

Antal besökare:

1 879
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SÄRSKILDA ÄGARDIREKTIV

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

1.BAKGRUND
1.1 Malmö Stadsteater AB har tidigare varit ett helägt dot-

2.3 Verksamheten i Malmö Stadsteater AB ska ligga inom ra-

terbolag under Kulturkoncernen i Malmö AB. Kultur-

men för vad som gäller enligt den uppdragsöverenskom-

koncernen i Malmö AB var ett av Malmö kommun helägt

melse som Malmö kulturnämnd ingått med Region Skåne

aktiebolag, vars aktier förvaltades av Malmö kommun-

om verksamheten.

styrelse. I samband med att de kulturella verksamheter
som drevs i bolagsform strukturerades om överfördes

2.4 Även i övrigt ska Malmö Stadsteater AB i tillämpliga de-

ägandet av Malmö Stadsteater AB från Kulturkoncernen

lar följa de övergripande mål och riktlinjer som gäller

i Malmö AB till Malmö kommun, där aktierna förvaltas av

för Malmö kommuns verksamheter. Bolaget ska utgå från

kommunstyrelsen.

den värdegrund som gäller för Malmö kommuns verksamheter, med en etisk medvetenhet om de miljömässi-

1.2 Även om det således är Malmö kommunstyrelse som är

ga, ekonomiska, sociala, rättsliga, kulturella och affärs-

aktieförvaltande organ i kommunen har kommunstyrel-

mässiga omständigheterna i samhället, i avsikt att skapa

sen i olika beslut gett uttryck för att det är kommunens

trovärdighet åt bolagets verksamhet och förtroende hos

kulturnämnd som har det övergripande kulturpolitiska

bolagets intressenter.

ansvaret för verksamheten.
3. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
1.3 Det angivna betyder att kulturnämnden har ansvar för

3.1 Verksamheten i Malmö Stadsteater AB bedrivs inte i

styrningen av Malmö Stadsteater AB, både när det gäl-

vinstsyfte. Ekonomiskt ska verksamheten hålla sig inom

ler övergripande kulturpolitiska mål, och när det avser

ramen för de ekonomiska medel som tilldelats genom

övergripande organisatoriska och ekonomiska frågor

den reguljära budget som godkänts för verksamhetsåret.

med bäring på de kulturpolitiska målen.

Som finansiellt mål gäller att i verksamheten insatt eget
kapital ska vara värdesäkrat.

2. VERKSAMHETENS INRIKTNING
2.1 Malmö Stadsteater AB har enligt sin bolagsordning till

3.2 Malmö Stadsteater AB får inte fastställa budgetar, pro-

uppgift att utöva teaterverksamhet med huvudsaklig in-

gram, ramar, planer eller liknande måldokument, som

riktning på dramatisk teater främst genom egen ensem-

förutsätter att ytterligare ekonomiska bidrag lämnas

ble samt driva därmed förenlig verksamhet. Bolaget får

utöver vad som tilldelas genom den reguljära budge-

inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolag-

ten, utan att ha fått godkännande från Malmö kommun-

sordningen. Den verksamhet som bedrivs enligt bolag-

styrelse, eller, om det rör sig om ekonomiska medel som

sordningen ska vara kommunalrättsligt kompetensenlig.

Malmö kulturnämnd är beredd att disponera inom sin
budgetram, av Malmö kulturnämnd.

2.2 Vid fullgörandet av sin uppgift ska Malmö Stadsteater AB
följa de övergripande kulturpolitiska mål som fastställts

4. KOMMUNENS INFLYTANDE

för Malmö kommuns kulturverksamheter samt i tillämp-

4.1 Beslut i övergripande frågor av särskild betydelse för

liga delar de kulturpolitiska mål som gäller på det na-

den kulturpolitiska inriktningen i bolagets verksamhet,

tionella och regionala planet De värdeskapande aktivite-

och som inte avser den normala förvaltningsverksamhe-

terna i bolaget hänför sig till det kulturella området.

ten under bolagsstyrelsens och VD:s ansvar, ska föregås
av kulturnämndens ställningstagande.
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4.2 Anställning av VD ska föregås av samråd med kultur-

5.3 Bolaget ska genom samråd och aktiv dialog med kultur-

nämnden/kulturförvaltningen. Enighet ska eftersträvas.

nämnden genom kulturförvaltningen utveckla ett informationsutbyte som gör det möjligt för kulturnämnden/

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

kulturförvaltningen att följa bolagets ändamålsenliga
utveckling i kulturstrategiska frågor.

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

5.4 Bolaget ska vid behov lämna ytterligare uppgifter till

tillämpa principer och normer i kommunen som avser

kommunstyrelse och/eller kulturnämnd i samband med

värdegrunds- och profilfrågor eller avser inriktning i

behandling av årsredovisning och revisionsberättelse

miljömässiga förhållanden och frågor om energieffektivi-

inför bolagsstämma eller i samband med behandling av

sering. Miljöprogram för Malmö stad ska tillämpas. Kul-

annan fråga i kommunen.

turnämnden genom kulturförvaltningen ska kunna lämna
ytterligare upplysningar i fråga om vilka principer och

6. REVISION

normer som är tillämpliga inom området.

6.1 Ansvaret för val av auktoriserad revisor ligger på Malmö
kommunstyrelse. Upphandling av den auktoriserade re-

4.4 Bolaget ska ha en intern kontroll som möjliggör att av-

visorn hanteras av kommunen.

vikelser från vad som gäller i fråga om verksamhetsmässiga, finansiella, styrningsmässiga eller andra förutsättningar för verksamheten uppmärksammas.
5. INFORMATIONSSKYLDIGHET
5.1 Enligt de generella ägardirektiven ska bolaget lämna
viss information till kommunstyrelsens förvaltningsor-

6.2 Lekmannarevisorer utses som ett bolagsorgan enligt bolagsordningens bestämmelser av kommunfullmäktige.
6.3 Det ligger på revisorer och lekmannarevisorer att granska att ägarnas instruktion till bolaget följs vid fullgörande av bolagets förvaltning.

ganisation. Kulturnämnden ska ha del av motsvarande
information som gör att nämnden kan följa verksamhe-

7. AKTIEÄGARINFLYTANDE OCH BOLAGSSTÄMMA

tens utveckling.

7.1 Skötseln av bolaget ska ske på ett sådant sätt att utövandet
av de befogenheter som enligt ägardirektiv tillkommer

5.2 Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen,

kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kulturnämnd

utöver vad de generella ägardirektiven anger, också

underlättas; i överensstämmelse med utvecklingen inom

redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats

det bolagsrättsliga området mot ett fördjupat ägarinfly-

med avseende på de kulturpolitiska mål som gäller

tande.

för verksamheten samt lämna uppgift om i vilka frågor
ställningstaganden hämtats in från kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och kulturnämnden.

7.2 Vid bolagsstämma representeras Malmö kommun av
Malmö kommunstyrelse.
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Malmö Stadsteater AB
Box 17012
200 10 Malmö
Besöksadresser
Hipp: Kalendegatan 12, Malmö
Intiman: Östra Rönneholmsvägen 20, Malmö
Administration: Kalendegatan 12 b, Malmö
Teaterns repetitionslokaler: Stadt Hamburgsgatan 1
Teaterns verkstäder: Östra Varvsgatan 13 c, Malmö
Telefon växel 040-20 86 00
Telefon biljettkassan 040-20 86 10

PETER FORSNOR/INGELA SÖNEDER - TRADEMARK MALMÖ AB

E-post info@malmostadsteater.se

