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Malin Dahlberg utses till VD 
för Kulturhuset Stadsteatern 
Styrelsen för Kulturhuset Stadsteatern har fattat beslut om att utse Malin Dahlberg, 
tillförordnad VD sedan 15 januari 2020, till ny VD för Kulturhuset Stadsteatern.  

Malin Dahlberg anställdes som administrativ- och ekonomichef på Kulturhuset Stadsteatern 
år 2013, i samband med samgåendet mellan Kulturhuset och Stockholms stadsteater. Sedan 
2018 har hon även haft rollen som vice VD, och sedan januari 2021 tf VD. Malin Dahlberg 
har sedan tidigare en längre chefs- och ledarerfarenhet från andra kulturinstitutioner, 
däribland Svenska Filminstitutet, Parks & Resorts och Cirkus Cirkör.  

– Jag är glad att Malin Dahlberg tackat ja till att nu långvarigt ta på sig VD-uppdraget för 
Kulturhuset Stadsteatern. Med Malin Dahlberg får institutionen en VD med mångårig 
erfarenhet från scenkonstens område. Hon har en unik kunskap som kan ge institutionens 
olika konstnärliga uttryck de rätta förutsättningarna för att konsten ska kunna ta en större 
plats för att nå de många. En komplex organisation som Kulturhuset Stadsteatern kräver stor 
strategisk förmåga att leda och styra för att ge det konstnärliga innehållet största möjliga 
frihet, oberoende och utvecklingsmöjligheter. Den förmågan och styrelsens förtroende har 
Malin Dahlberg, säger Kerstin Brunnberg, ordförande Kulturhuset Stadsteatern.  

– Med sin gedigna erfarenhet från Stockholms kulturinstitutioner har Malin rätt förutsättningar 
att nå nya, viktiga mål för Kulturhuset Stadsteatern. Kulturhuset Stadsteatern är en arena där 
yttrandefriheten och den konstnärliga friheten utgör grunden, här får stockholmarna en plats 
att mötas, debattera och ta del av det rika kulturliv som Stockholm har att erbjuda. Inför nästa 
års budget har staden i uppgift att utveckla verksamheten för att nå ännu fler i staden, 
däribland målgruppen barn och unga. Att nå nya grupper och samtidigt värna befintlig publik 
är ett viktigt uppdrag och det känns tryggt att ha med oss Malin och hennes kompetens i det 
arbetet, säger Jonas Naddebo (C), kultur- och stadsmiljöborgarråd i Stockholms stad. 

– Jag är väldigt glad över det fortsatta förtroendet, jag känner verksamheten och 
medarbetarna och vet vilken styrka vi besitter. Utifrån den bas vi nu har vill jag aktivt 
tillsammans med konstnärliga chefer, ledningsgrupp och samtliga medarbetare utveckla 
Kulturhuset Stadsteatern ytterligare. Såväl innerstad som ytterstad samt den 
egenproducerade föreställningsverksamheten i kombination med gästspel och nydanande 
utställningar ska på ett nyskapande sätt välkomna alla i Stockholm. Vi ska reflektera hela 
samhället och för att kunna göra det ska vi bredda det konstnärliga utbudet ännu mer. Vår 
verksamhet är en viktig del i det demokratiska samhället, säger Malin Dahlberg, ny VD för 
Kulturhuset Stadsteatern. 

Malin Dahlberg arbetar i ledningsgrupp nära Teater- och scenkonstchef Maria Sid, Kulturchef 
Linda Beijer, Verksamhetschef Skärholmen Malin Hjelm, Konstnärlig chef Vällingby/Husby 
Olof Hansson samt Kulturhuset Stadsteaterns övriga konstnärliga ledare (totalt 10 
konstnärliga ledare i verksamheten).   

Pressbilder finns att ladda ner här. 
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För frågor till Malin Dahlberg:  

Mia-Li Hallengren, kommunikatör Kulturhuset Stadsteatern 

mia-li.hallengren@kulturhusetstadsteatern.se  

Tel 072 584 80 19 
 

För frågor till Kerstin Brunnberg tel 070-598 50 17 

 

För frågor till Jonas Naddebo: 

Nora Gahnström Kibayi, pressekreterare Kultur- och stadsmiljöroteln 

nora.gahnstrom.kibayi@stockholm.se 

076 122 94 24 

 

  

Kulturhuset Stadsteatern är en del av Stockholms stad och en av norra Europas största kulturinstitutioner. Ett brett spektrum av 
kulturevenemang pågår året runt. Kulturhuset Stadsteatern finns vid Sergels torg, i Skärholmen, Vällingby och Husby samt sommartid i 
Stockholms parker med Parkteatern. Kulturhuset Stadsteatern ska vara en angelägenhet för alla stockholmare med yttrandefrihet och 
den konstnärliga friheten som grund. 
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