2021 stavas corona. Föreställningsverksamheten har sedan den 23 mars legat nere resten av våren, startade
upp igen i september med restriktioner. Sedan kom ytterligare restriktioner under senhösten som
medförde att den publika verksamheten upphörde helt igen. Sett över hela året blev publiktillströmningen
knappt hälften av vad som är normalt. Intäkterna minskade men så gjorde även de rörliga kostnaderna.
Dessutom flyttades och inställdes produktioner. Därför blir det ett positivt ekonomiskt resultat för året.
Andra aktiviteter som gjorts under året är Zoom-läsningar med publik samt att föreställningar streamats
digitalt.
Eftersom scenerna på Hipp ska stängas för ombyggnad fr o m sommaren 2021 t o m 2022 så pågår en
febril planering för att i stället spela på andra ställen i Malmö under byggperioden.

Hänvisning till sammanfattningen ovan. Året startade bra med de föreställningar som spelade t o m 22
mars. Därfter kom det olika coronarestriktioner som påverkade resten av året..
Ett positivt kompetensutvecklingsarbete påbörjades i samarbete med TRS, Trygghetsstiftelsen för
branschen. Planen är att upprätta en kompetensutvecklingsplan med stor delaktighet av medarbetarna med
inriktning mot verksamhetens vision, mission och mål.

Föreställningarna
Teaterverksamheten planerades med en blandad repertoar av nyproduktioner, nyskrivet material och
internationella konstnärliga team. Antalet föreställningar blev dock kraftigt reducerade p g a
coronapandemin som påverkade verksamheten hela året från mars och framåt. Av teaterns föreställningar
fick Hedwig and the angry inch och En handelsresandes död flest besökare vilket var innan pandemin slog till i
Sverige på vårvintern. Det totala antalet besökare för året mer än halverades jämfört med ett normalt år.
Unga Malmö Stadsteater/Teaterkurser
Teatern genomförde under 2020 teaterkurser för elever på skolor i Malmö och i regionen, med de
begränsningar som pandemin medförde. Unga Malmö Stadsteaters verksamhet fortsatte med
uppmärksammade föreställningar på Studion. Ögonvittnen tilldelades Kvällspostens Thaliapris för 2020.
Organisation och personal
Organisationen har under året varit oförändrad med indelning i sex sektioner. Lönerevision i enlighet med
Riksavtalet Svensk Scenkonst och Teaterförbundet/Ledarna/DIK med efterföljande lönekartläggning
genomfördes under året.
Kompetensutveckling är en viktig del i verksamheten vilket har genomförts löpande för att upprätthålla
teknisk och organisatorisk skicklighet och sakkunskap. Arbetet med att upprätta en långsiktig
kompetensutvecklingsplan startade under året i samarbete med TRS (Trygghetsrådet för branschen). Året
har präglats av pandemin vilket medförde att arbetsmiljömässigt riskanalyserades alla delar av
verksamheten ur ett smittskyddsperspektiv.
Tillgänglighet och branding
Arbetet med att göra Hipp mer tillgängligt fortsätter med ombyggnadsprojektet. Under året var det ett
intensivt samarbete mellan teatern, Stadsfastigheter och arkritekterna Howard/Thompkins och White för
att hitta de rätta lösningarna. Bygglov medgavs i november. Brandingarbetet är mitt i genomförandet och
fortskrider löpande de närmaste åren.

Redovisning av
1. Avstämning kommunfullmäktigemål - innehåller endast kommunfullmäktigemålen

Den ekonomiska analysen bygger uteslutande på Corona-effekten med inställda eller starkt publikt
begränsade föreställningar efter den 23/3 för resten av året.
Därför hänvisas till redovisningen nedan av coronaeffekten då det är omöjligt att urskilja andra orsaker
som kan ha påverkat den ekonomiska utvecklingen under året.
Bolaget har tagit del av statens nedsättningar på sociala avgifter samt hyresstöd.

Framförallt har corona-påverkan handlat om inställda och flyttade föreställningar. 3 föreställningar som
budgetmässigt låg i 2020 har helt flyttats till 2021. 2-3 planerade publika evenemang har lagts ner. De
publika restriktionerna har även påverkat ekonomin. Detta har medfört att föreställningskostnader har
flyttats, biljettintäkter uteblivit, Men även besparingar då royalty blivit lägre, ob/timanställningar och
övertider är lägre, resor har inte kunnat göras, ekonomiskt stöd vad gäller arbetsgivaravgifter och
hyresstöd, marknadsföring har inte behövts i normal omfattning,

Corona kommer att påverka verksamheten åtminstone 2021 med publika restriktioner och bedömningen
är åtminstone fram till sommaren. Sedan är det oklart om och när publiken hittar tillbaka. Under 2021
påbörjas även Hipps ombyggnad vilket innebär att föreställningar inte kan spelas på Hipp förrän tidigast
januari 2023. Detta medför att teater ska spelas på andra scener i Malmö och det finns flera
samarbetspartners och lokaler att använda. Detta kommer att medföra ökade kostnader och något lägre
intäkter under åren 2021-2022.
Ekonomiskt förväntas underskott för 2021 och 2023 och detta kommer att täckas av bolagets egna kapital.
Detta har godkänts av ägaren Malmö Stadshus AB fram t o m 2022 med upp till 4 Mkr.

