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Yrkeserfarenhet
2018 -

Bronner & Bronner Samhällsförbättring AB: Rådgivare och utbildare i miljö- och
hållbarhetsfrågor.
Sedan hösten 2018 verksam som konsult i eget företag tillsammans med Fredrik Bronner. Företaget
erbjuder tjänster inom hållbart entreprenörskap, utbildningar och föreläsningar kring hållbar utveckling,
samtalsledning och mötesproduktion samt strategisk rådgivning. Exempel på uppdrag:
● Produktion och moderering av konferenser för Arena Huddinge, Huddinge kommun och
Trelleborgs kommun.
● Utbildningar kring hållbart entreprenörskap för Drivhuset och Örebro Universitet.
● Föreläsningar om hållbart entreprenörskap och affärsutveckling för Know IT och Thorén
Business School.
● Föreläsningar om klimatfrågan och hållbar utveckling för Örebro Läns Idrottsförbund, CAB
Group och Laxå kommun.
● Kartläggning av näringslivets hållbarhetsarbete åt Handelskammaren Mälardalen.
2014 - 2018
Miljöpartiet Örebro kommun: Kommunalråd och språkrör
Sedan oktober 2014 politisk företrädare för Miljöpartiet Örebro kommun samt gruppledare för
fullmäktigegruppen.
Uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, programnämnd Samhällsbyggnad samt
Jämställdhetsdelegationen. Ersättare/suppleant i kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt
samt AB Rådhus. Tidigare ledamot i Miljönämnden samt Kulturnämnden.
2013-2014
Saga Kune Handelsbolag
Verksam i eget företag med inriktning på strategisk rådgivning på hållbarhetsområdet.
Uppdrag bland annat för White Arkitekter och Region Örebro län.

2009 - 2014
Örebro läns landsting: Miljöstrateg på ledningskansliet
Miljöstrateg med särskilt ansvar för strategisk planering och uppföljning av miljö- och hållbarhetsarbetet.
Exempel på arbetsuppgifter:
● Utveckling av systematisk miljöuppföljning.
● Ärendeberedning till bl a landstingets ledningsgrupp och politiska nämnder.
● Strategiskt stöd till landstingets miljöchef och landstingsråd.
● Framtagande av miljömål i verksamhetsplaner.
● Utveckling av hållbarhetsredovisning för Örebro läns landsting.
● Utveckling av miljökrav vid upphandling.
● Ansvarig för utveckling av och kommunikation på intranät, web och nyhetsbrev.
● Miljöutbildningar för olika roller, exempelvis miljöombud och chefer.
● Löpande stöd till miljösamordnare vid landstingets olika förvaltningar.
● Delaktig i arbetsgrupp inom SKL för utveckling av nationella miljönyckeltal.
2005 - 2009
Goodpoint AB: Senior konsult hållbar utveckling
Konsult inom CSR/hållbar utveckling med fokus på strategisk utveckling och kommunikation. Exempel
på genomförda uppdrag:
● Skribent till års- och hållbarhetsredovisning, Lantmännen AB.
● Miljöutbildning samt stöd kring miljökommunikation, Sats AB.
● Projektledare/skribent för hållbarhetsredovisning, KPA Pension och Samhall AB.
● Seminarium kring miljökommunikation och engagemang, Skatteverket.
● Framtagande av miljöchecklista för inköp, Socialstyrelsen.
● Stöd till miljöchef kring kommunikation och omvärldsbevakning, Toyota
● Textproduktion till artikelserie om mat, miljö och hälsa, Tidningen Apoteket.
● Framtagande av miljöredovisning, Naturvårdsverket.
● Utveckling av kommunikationsstöd kring miljö och försäljning, Toyota
2000 - 2005
Ununger&Wrenfeldt: Projektledare
Konsult inom hållbar utveckling med uppdrag kring främst analyser, förändringsprocesser och
kommunikation. Exempel på genomförda uppdrag:
● Projektledare och skribent för hållbarhetsredovisning, V&S Group och Gröna Konsum.
● Informationsinsamling och texter för global hållbarhetsredovisning, IKEA.
● Seminarier och utbildningar kring miljö/ekologiska livsmedel, Koop Sydöst.
● Kartläggning av strategiska miljöfrågor, Coop Forum.
● Tf CSR-ansvarig V&S Group med koncernövergripande ansvar.
● Föreläsningar om CSR/hållbar utveckling vid SLU och Stockholms Universitet.
● Utformning av verktyg för leverantörsbedömning, V&S Group.
● Omvärldsanalys marknaden för ekologiska livsmedel, Gröna Konsum.
1999 - 2000
Nordic Port: Miljökonsult
Miljökonsult med uppdrag kring främst miljöledning och utbildning. Exempel på genomförda uppdrag:
● Stöd vid införande av certifierat miljöledningssystem, Ferrolegeringar AB.
● Behovsanalys och utformning av webbaserat miljöredovisningssystem, SLL.

1998 - 1999
Lommen Corporate Finance: Miljöanalytiker
Miljöanalytiker med fokus på miljöteknikbranschen. Exempel på genomförda uppdrag:
● Projektledare och skribent av rapporten ”Nordiska Miljöfonder 1998” samt ”Nordiska Miljöfonder
1999”, Naturvårdsverket.
● Analys av marknadspotential hos miljöteknikföretag i samband med fusioner och förvärv.

Utbildning
2011
2003
1997 - 1998

Ledarskapsutbildning, ”Steget Före”
Distanskurs Miljökemi 5 p, Uppsala Universitet
Företagsekonomi C+D vid Stockholms Universitet. Inriktning marknadsföring och
organisation. Kandidatuppsats: ”Möjligheter och hinder för tillväxt av svensk miljötekniksektor”.
Magisteruppsats: ”Ett grönt beslut - Gröna Konsums Miljöstrategi”

1994 - 1997

Agronomprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet, inriktning ekonomagronom.
Fördjupande kurser inom bl a miljöledning, miljörätt och miljöekonomi.
Företagsekonomi A samt Praktisk filosofi A+B, Uppsala Universitet.
Studentexamen, naturvetenskaplig linje, Karolinska Skolan, Örebro.

1993- 1994
1992

Övrigt
●
●
●
●

Borgerlig begravningsförrättare
Engagerad i Mentor Sverige och Kompisbyrån
Tidigare styrelseledamot för Ung Företagsamhet (UF) Örebro
Tidigare styrelseledamot i löpar- och triathlonklubben Örebro AIK

Referenser
Lämnas på begäran.

