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1 . Verksamhetens inriktning
1.1
Malmö Stadsteater ABolaget har enligt sin bolagsordning till uppgift att utöva
teaterverksamhet med huvudsaklig inriktning på dramatisk teater främst genom egen
ensemble samt driva där- med förenlig verksamhet. Bolaget får inte bedriva verksamhet som
inte är förenlig med bo- lagsordningen. Den verksamhet som bedrivs enligt bolagsordningen
ska vara kommunalrätts- ligt kompetensenlig.
1.2
Syftet med bolagets verksamhet är att tillgodose det kommunala behovet av en sådan
verksamhet.
1.3
Malmö Stadsteater ABBolaget utgör en viktig del av Malmö kommunstads samlade kulturella
utbud och samverkan kring långsiktiga mål och verksamhetens påverkan på Malmös kulturliv
som hel- het ska därför ske med kulturnämnden. Vid fullgörandet av sin uppgift ska Malmö
Stadsteater ABbolaget följa den inriktning som fastslagits angående bolagets verksamhet av
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och de övergripande kulturpolitiska mål som
fastslagits av kulturnämnden för Malmö kommuns kulturverksamheter samt i tillämpliga delar
de kulturpolitiska mål som gäller på det nationella och regionala planet. De värdeskapande
akti- viteterna i bolaget hänför sig till det kulturella området.
1.3
Även i övrigt ska Malmö Stadsteater AB i tillämpliga delar följa de övergripande mål och
riktlinjer som gäller för Malmö kommuns verksamheter. Bolaget ska utgå från den värdegrund som gäller för Malmö kommuns verksamheter, med en etisk medvetenhet om de miljömässiga, ekonomiska, sociala, rättsliga, kulturella och affärsmässiga omständigheterna i
samhället, i avsikt att skapa trovärdighet åt bolagets verksamhet och förtroende hos bolagets
intressenter.
3. 2. Ekonomiska förutsättningar
2.13.1
Verksamheten i Malmö Stadsteater AB bedrivs inte i vinstsyfte. Ekonomiskt ska verksamheten hålla sig inom ramen för de ekonomiska medel som tilldelats genom den reguljära budget som godkänts för verksamhetsåret. Som finansiellt mål gäller att i verksamheten insatt
eget kapital ska vara värdesäkrat.
2.23.2

Malmö Stadsteater ABBolaget får inte fastställa budgetar, program, ramar, planer eller
liknande mål- dokument, som förutsätter att ytterligare ekonomiska bidrag lämnas utöver vad
som tilldelas genom den reguljära budgeten, utan att ha fått godkännande från Malmö
kommunstyrelsen.

4. Kommunens inflytande
4.1

Bolagets policy i fråga om arvoden, löner, pensioner och liknande ska vara förenlig med avtal
mellan arbetsmarknadens parter inom området och ska i övrigt utgå från bolagets karaktär
som ett helägt kommunalt bolag. Bolaget ska i aktuell omfattning tillämpa principer och
normer i kommunen som avser värdegrunds- och profilfrågor eller avser inriktning i
miljömässiga förhållanden och frågor om energieffektivisering. Miljöprogram för Malmö stad
ska tillämpas.
4.2

Bolaget ska ha en intern kontroll som möjliggör att avvikelser från vad som gäller i fråga om
verksamhetsmässiga, finansiella, styrningsmässiga eller andra förutsättningar för verksamheten uppmärksammas.
5.3.

Informationsskyldighet

5.13.1

Enligt de generella ägardirektiven ska bolaget lämna information om verksamhetens drift och
utveckling till ägaren genom kommunstyrelsens förvaltningsorganisation. Kulturnämnden ska
ha del av motsvarande information som gör att nämnden kan följa verksamhetens utveckling.
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.
5.23.2

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad de generella ägardirektiven
anger, också redovisa hur 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 och kommunstyrelsen.
5.3 5.3

Bolaget ska vid behov lämna ytterligare uppgifter till ägaren i samband med behandling av
årsredovisning och revisionsberättelse inför bolagsstämma eller i samband med behandling av
annan fråga i kommunen.
5.4 5.4

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.
6. Aktieägarinflytande och bolagsstämma

6.1 6.1

Skötseln av bolaget ska ske på ett sådant sätt att utövandet av de befogenheter som enligt
ägardirektiv tillkommer ägaren, kommunfullmäktige och kommunstyrelse underlättas; i
överensstämmelse med utvecklingen inom det bolagsrättsliga området mot ett fördjupat ägarinflytande.

