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1. Verksamhetens inriktning
1.1
Bolaget har till uppgift att utöva teaterverksamhet med huvudsaklig inriktning på dramatisk
teater främst genom egen ensemble samt driva därmed förenlig verksamhet.
1.2
Syftet med bolagets verksamhet är att tillgodose det kommunala behovet av en sådan
verksamhet.
1.3
Bolaget utgör en viktig del av Malmö kommuns 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 bolaget 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
aktiviteterna i bolaget hänför sig till det kulturella området.
2. Ekonomiska förutsättningar
2.1
Ekonomiskt ska verksamheten hålla sig inom ramen för de ekonomiska medel som tilldelats
genom den reguljära budget som godkänts för verksamhetsåret.
2.2
Bolaget får inte fastställa budget, program, ramar, planer eller liknande måldokument, som
förutsätter att ytterligare ekonomiska bidrag lämnas utöver vad som tilldelas genom den
reguljära budgeten, utan att ha fått godkännande från kommunstyrelsen.
3. Informationsskyldighet
3.1

Enligt de generella ägardirektiven ska bolaget lämna information om verksamhetens drift och
utveckling till ägaren. 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.
3.2

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.

