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I korthet 
  

Jag är föreläsare, författare och strategisk rådgivare inom kommunikation, ledarskap och public affairs, med 

särskild inriktning mot byggande, stadsutveckling, hållbarhet och mänskligt beteende. 

  

Jag var kommunalråd (S) med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor i Örebro 2011-2017 och ledde arbetet med att 

öka bostadsbyggandet och snabba på kommunala processer kring planering och byggande. Örebro är en av de 

kommuner där det då byggdes flest bostäder och lyftes ofta fram i nationella diskussioner om ökat byggande. Att 

gå från bottennoteringen 160 färdigställda bostäder (2010) till 2100 färdigställda bostäder (2016) krävde mod, 

engagemang och ledarskap. Jag var politiskt ansvarig för Örebro kommuns arbete med att ställa om till 

förnyelsebar elproduktion och att nå de då ambitiösa klimatmålen: vindkraftinvesteringar, utredningar om 

solcellsparker och installation på tak/fasader, biogasproduktion och utredning om lokalt fjärrvärmenät 

(tillsammans med lokala fastighetsägare). Örebro kommun och det allmännyttiga bostadsbolaget ÖBO var då 

drivande för att pressa fram timdebitering av elkonsumtion istället för de prismodeller som tidigare gällt. 

 

2011-2017 blev Örebro bland annat Årets Friluftskommun fyra gånger (2012, 2013, 2014, 2017), Årets miljöbästa 

kommun och Årets stadskärna 2015, samt Årets Arkitekturkommun 2017. 2019 var jag finalist i ”Innovation in 

Politics” (”EM i politik…”), för projektet ”The Örebro model: Housing for the many” i klassen Prosperity. 

  

Fram till 2017 hade jag haft ledande politiska uppdrag i närmare 20 år. Åren i Örebros kommunledning beskrev 

jag i boken ”Samhällsbygge pågår – en personlig handbok i att förändra kommunen (och världen)” (Hjalmarson & 

Högberg förlag, 2017). 

 

2002-2006 arbetade jag som Förbundssekreterare (dessförinnan Pressansvarig) på Vårdförbundet och 

ledde exempelvis arbetet med att utveckla Vårdförbundets aktiviteter under Almedalsveckan. Som Pressekreterare 

på TCO (1996-1999) arbetade jag nära ordförande och samordnade kommunikationen. 

 

 

”Björn Sundin är i stadsbyggnadssammanhang känd som en person som balanserar olika intressen väl och samtidigt får saker att 

hända.”  

Karolina Skog, fd Miljöminister (december 2017) 

  
 

Arbetslivserfarenhet 
Konsult och föreläsare i Samhällsbygget AB, inom kommunikation, ledarskap  

och public affairs, särskilt inriktad på byggande, stadsutveckling och hållbarhet 2017 – 

Senior Advisor, Diplomat Communications 2018 – 2021 

Kommunalråd (S) med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, Örebro kommun  2011 – 2017 

Kanslichef (S), oppositionskansliet, Örebro kommun 2007 – 2010 

Förbundssekreterare, Vårdförbundet, Stockholm 2004 - 2006 

Pressansvarig, Vårdförbundet, Stockholm  2002 – 2004 

Konsult, Ordbehandlarna (eget företag), Örebro  2000 – 2002 

Pressekreterare, TCO, Stockholm (bl a samordningsansvar för kommunikation)  1996 – 2000 

Ledarskribent, Karlskoga Kuriren, Karlskoga 1995 – 1996 

Politisk sekreterare (S), Kommunalrådskansliet, Örebro kommun 1994 – 1995 

Valombudsman, Socialdemokraterna i Karlskoga 1990 – 1991 

Diverse sommarjobb och kortare jobb, bland annat reporter på Karlskoga Kuriren  1984 – 1994 



 

Övriga uppdrag 
Styrelseordförande, Live at Heart Utveckling Ekonomisk förening  2019 –  

(en av Skandinaviens största showcase-festivaler och konferenser för musikindustrin)  

Styrelseledamot, Bokoop ekonomisk förening (bygger kooperativ hyresrätt för unga) 2019 –  

 

Utbildning 
Högskoleexamen i kommunikation från Örebro Universitet     

Informationslinjen, Högskolan i Örebro 1991 – 1994 

Högskolestudier i pedagogik, sociologi, psykologi (vid sidan om arbete)  1994 – 1996, 2021 

3-årigt gymnasium, ekonomisk linje, Bregårdsskolan, Karlskoga  1986 – 1989 

Grundskoleutbildning, Sandviksskolan och Österledsskolan  1977 – 1986 

Militärtjänstgöring, 15-månader, Kompanibefälsutbildning, I 3 Örebro/I 2 Karlstad  1989 – 1990 

Diverse kortare utbildningar i kommunikation, ledarskap, organisation med mera. 

 

Politiska uppdrag 
Styrelseordförande, Oslo-Stockholm 2.55 AB  2016 – 2017 

Styrelseordförande, Örebrokompaniet AB  2011 – 2017 

Styrelseordförande, KumBro Vind AB  2011 – 2014 

Kommunfullmäktigeledamot (S), Örebro  1994 – 1995, 2002 – 2018 

Programnämnd Samhällsbyggnad, Örebro, ledamot (S) (ordförande 2011 - 2017)  2009 – 2017 

Valledare för Socialdemokraterna i Örebro (anställd) 2006, 2010, 2011 

Förbundsstyrelseledamot, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund  1990 – 1995 

Fastighetsnämnden, Örebro, 2:e vice ordförande (S)  2010 

Vård- och omsorgsnämnd Väster, Örebro, 2 :e vice ordförande (S)  2007 – 2010 

Programnämnd Social Välfärd, Örebro, ledamot (S)  2007 – 2010 

Kultur- och medborgarnämnden, Örebro, ledamot (S) (ordförande 2004 – 2006) 2002 – 2006 

Nikolai kommundelsnämnd, Örebro, ledamot (S) (ordförande 2001 – 2002)  1994 – 2002 

Vasa kommundelsnämnd, Örebro, ersättare (S)  1992 – 1994 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Karlskoga, ersättare (S)  1989 – 1991 

Dessutom diverse politiska uppdrag som följer av kommunalrådsuppdraget. 

 

Böcker 
”Samhällsbygge pågår – en personlig handbok i att förändra kommunen (och världen)” utkom hösten 2017 

”När alla blev experter – ’Hur svårt kan det vara’- samhället och civilisationens undergång” utkom våren 2021 

”Om tyranniet oroar dig” utkom hösten 2022 

 

Urval av artiklar 
”Tillämpa forskning för att öka vaccinationsgraden” (Debattartikel, Dagens Samhälle, 5 oktober 2021 

”Tacka Greta med världens miljö-bästa flygbiljetter!” (Debattartikel, Aktuell Hållbarhet, 12 augusti 2019) 

”Vi kan hjälpa Stockholm att bygga tätt och grönt” (DN Debatt, Dagens Nyheter, 29 mars 2016) 

”Sverige kan lära av USA:s tillnyktrade trafikpolitik” (DN Debatt, Dagens Nyheter, 2 oktober 2016) 

”Utforma stödet till nya bostäder på rätt sätt” (Debattartikel i Dagens Samhälle, 29 september 2015) 

”Väljardialogen vann valet i Örebro” (Debattartikel i Dagens Samhälle, 30 maj 2011) 

Därutöver oräkneliga debattartiklar samt artiklar i nyhetsmedia. 


