
Helena Stålnert ny ordförande i Förvaltningsstiftelsen för public service-bolagen

Regeringen har i dag utsett Helena Stålnert till ny ordförande i Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges
Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB för perioden den 1 januari 2016 till den 31 december 2019.

– Helena Stålnerts samlade erfarenheter och bakgrund, däribland som nyhetsjournalist och ledare inom både public service och det privata näringslivet, utgör
grund för den kompetens jag ser att uppgiften kräver. Den främsta är att värna public service oberoende, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke.

Helena Stålnert är kommunikationsrådgivare och vd för Stålnert Kommunikation AB. Hon har tidigare varit verksam som journalist i många år och varit chef
för Aktuellt-redaktionen vid Sveriges Television. Under 2005 till 2013 var hon kommunikationsdirektör först i Saab AB och därefter i SSAB.

Regeringen har idag även utsett sex ledamöter i Förvaltningsstiftelsens styrelse, för perioden den 1 januari 2016 till den 31 december 2023. De förordnade är

Riksdagsledamoten Gunilla Carlsson, nominerad av S
Docenten Peter Luthersson, nominerad av M
Leg. Psykologe Birgit Hansson, nominerad av V
Kulturskribenten Karin Perers, nominerad av C
Riksdagsledamoten Emanuel Öz, nominerad av S
Europaparlamentarikern Lars Adaktusson, nominerad av KD

Av dessa är Birgit Hansson och Karin Perers omförordnade medan övriga är nya ledamöter.

Fakta om Förvaltningsstiftelsen och styrelsen

Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB äger de tre programföretagen. En viktig uppgift för
stiftelsen är att utse programföretagens styrelser.

Förvaltningsstiftelsens styrelse består av ordförande och tolv ledamöter. Ordföranden och hälften av ledamöterna utses året efter ordinarie riksdagsval.
Ledamöterna nomineras av riksdagspartierna. Samtliga riksdagspartier ska vara representerade i styrelsen. Ledamöterna utses för en period av åtta år och
ordföranden för fyra år.

Utöver dem som nu utses är följande personer förordnande som ledamöter t.o.m. den 31 december 2019.

F.d. statsrådet Birgit Friggebo (L)
F.d. riksdagsledamoten Mats Johansson (M)
Riksdagsledamoten Cecilia Magnusson (M)
Riksdagsledamoten Niclas Malmberg (MP)
Riksdagsledamoten Helene Petersson (S)
Riksdagsledamoten Oscar Sjöstedt (SD)
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