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Ny kommunikationschef 
 
Varbergs kommuns starka utveckling ställer allt större krav på god, 
proaktiv kommunikation, såväl inom den egna organisationen som med 
omvärlden. Som ett naturligt steg inrättar vi nu en ny central 
kommunikationsavdelning – och välkomnar en erfaren Buabo som ny 
kommunikationschef.  
 
– I den kraftiga expansion som Varberg befinner sig i har god och effektiv 
kommunikation blivit viktigare än någonsin. Kommunen har en stark inflyttning och ett 
växande näringsliv, samtidigt som vi har en daglig samhällsnyttig verksamhet som skall 
följa med och möta invånarnas och näringslivets förändrade behov och förväntningar. 
Den nya avdelningen och kommunikationschefen får i detta ett både angeläget och 
efterfrågat uppdrag, säger kommundirektör Carl Bartler. 
 
Carl Bartler har utsett Krister Svahn till ny kommunikationschef. Krister kommer 
närmast från uppdraget som presschef för Ringhals kärnkraftverk. Han får nu uppdraget 
att leda den centrala kommunikationsavdelningen, och under ledning av 
kommundirektören och i samverkan med kommunens övriga verksamheter utveckla 
kommunens interna och externa kommunikation.  
– Vi har redan en mycket god kompetens på plats. Med Krister får vi en driven och kreativ 
medarbetare som kan leda kommunens fortsatta kommunikativa utveckling. Det känns 
som en riktigt spännande rekrytering och jag är övertygad om att Kristers erfarenheter 
ska bidra till att kommunen närmar sig visionen om att vara Västkustens kreativa 
mittpunkt, säger Carl Bartler.  
 
Krister Svahn är utbildad inom media- och kommunikationsvetenskap och journalistik. 
Han har före uppdraget på Ringhals bland annat arbetat som pressansvarig och 
biträdande kommunikationschef vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och 
inledde sin kommunikationsbana som nyhetsreporter på Göteborgs-Posten och Hallands 
Nyheter.   
– Jag har i hela mitt yrkesliv arbetat för det allmännyttiga och gillar verkligen att jobba i 
verksamheter som berör och påverkar människors vardag. Få saker berör och engagerar 
mer än de frågor och utmaningar som en kommun hanterar, och att få jobba med det 
engagemanget i min egen hemkommun känns otroligt kul och viktigt och spännande, 
säger Krister Svahn.   
 
Krister Svahn börjar som ny kommunikationschef i september. 
 
För mer information, kontakta: 
Kommundirektör Carl Bartler, telefon: 073-032 23 23,  
e-post: carl.bartler@varberg.se  
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