
UTBILDNING TIDIGARE UPPDRAG

Civilingenjör inom Samhällsbyggnadsteknik, med inriktning 
mot Teknisk miljövård och Geografisk informationsteknik. Extra 
kurser inom juridik, logistik, tillämpad matematik, teknisk engelska, 
skrivande och förändringsledning.

Övriga utbildningar: Pedagogik. Luleå kommuns ledarskapsutbild-
ning, Utveckling av grupp och ledare (UGL), Mentorprogram för chefer 
i Luleå och Piteå kommun, Trafikverkets projektledarutbildning 
(XLPM/PROPS, IPMA). Coachande ledarskap, hållbart ledarskap, 
kommunikativt ledarskap, hälsofrämjande ledarskap, projektled-
ningsteknik, styrelsearbete. Graceful leadership. Hälsoinspiratör, 
gruppträningsinstruktör, ayurvedisk hälsorådgivare, andnings-       
instruktör och reikimaster.

Kurser: Påbyggnadskurser inom GIS, kartografi, lantmäteri och 
mätning. Påbyggnadskurser inom vägbyggnadsteknik och väg-
planeprocessen med tillståndshantering för kulturmiljö, miljö och 
arbetsmiljö. Risk- och konsekvensanalyser, kalkylmetoder, juridik för 
samhällsbyggnad, entreprenad- och konsultjuridik, upphandling, 
byggherrens ansvar, arbetsmiljö, arbetsrätt, tjänstemannarollen, 
GDPR, allmän förvaltningsrätt, systematisk kravhantering och 
kvalitetssäkring. 

Anna Lundqvist föreläser och utbildar i konsten att få rätt saker gjorda, coachar ledare och hjälper organisationer utvecklas och 
skapa tillväxt på ett hållbart sätt. 

Anna är i grunden civilingenjör och har mer än 20 års erfarenhet av ledarskap, utbildning och projektledning, inom både privat och 
offentlig verksamhet. Hon har också stor erfarenhet av utformning och genomförande av utbildningar på olika nivåer. Anna har 
stort intresse och lång erfarenhet av arbetsmiljö- och hälsofrågor. Att skapa långsiktig hållbarhet och optimal balans mellan resultat 
och hälsa är en viktig grund för hennes arbete. 

Utredningar på uppdrag av Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Luleå 
kommun, Piteå kommun, Bodens kommun, Älvsbyns kommun, 
Sorsele kommun, Malå kommun och Skellefteå kommun.

Projekt- och processledning på uppdrag av Lantmäteriet, Metria, 
Linfo Norrbotten, Högskolan i Gävle, Luleå kommun, Piteå kommun, 
Bodens kommun, Älvsbyns kommun, Sorsele kommun, Malå kommun, 
ÅF Infrastructure , Trafikverket och Region Västerbotten.

Chefs- och ledaruppdrag inom Luleå kommun, Naturkompaniet, 
och ett flertal idrotts- och intresseorganisationer.

Utbildning och föreläsningar inom Luleå kommun, Skellefteå 
kommun, Ditwin, Vuxenskolan, Naturkompaniet, Lantmäteriet, 
Metria och Högskolan i Gävle. Föreläsningar för Luleå tekniska 
universitet, Teknikkvinnor Övre Norrland, Polisen, arbetsmark-
nadsförvaltningen, socialförvaltningen, stadsutvecklingskontoret, 
Region Norrbotten, Almi Stockholm, Agio System och Kompetens, 
lantmäteriet, Rädda barnen, ABM arkitektkontor, Optimera Business 
samt öppna föreläsningar. 

Coachning och mentorskap på uppdrag av Ditwin, Nyföretagar-  
centrum, Sorsele kommun, Malå kommun. Ett flertal privata kunder. 

Styrelseuppdrag i Dataföreningen Norrbotten, Magma Nord, 
Svenska Kommunaltekniska föreningen, SAMGIS Gävleborg, Linfo 
Norrbotten, NorrGIS och ett flertal bostadsrätts-, idrotts- och intres-
se- föreningar.

Anna Lundqvist - konsult med inriktning mot projekt- och 
processledning, utbildning och ledarskap. 

Kompetensprofil

FÖR EN HÅLLBAR VÄRLD, DÄR MÄNNISKOR OCH ORGANISATIONER GÖR BRA OCH MÅR BRA.

Mitt fokus är att de effekter du önskar verkligen 
uppnås. Därför rekommenderar jag en inledande 
behovsanalys. Kontakta mig för en kostnadsfri 
konsultation där vi går igenom vad du behöver och 
hur jag kan hjälpa dig.

”Anna är en engagerande, kommunikativ och tydlig ledare. Hon är alltid påläst 
och väl förberedd. Bra på att konkretisera och sammanfatta frågeställningar 
och se till att de leder till beslut.”  Teknikspecialist, projektdeltagare

”Anna har bidragit med ett mycket bra projektledarstöd i kritiska projekt. Hon 
är noggrann, ansvarsfull, snabb och effektiv.” Patrik Öhlund, VD Node Pole

”Vi använder Annas sätt att uttrycka sig och agera som gott exempel i utbild-
ningen av projektledare.” Anna-Karin Boström, kommunikatör Trafikverket

” Anna är otroligt lyhörd och anpassningsbar och har en imponerande fingertopp-
skänsla. Det som utlovas levereras alltid.” Anette Edvardsson, Sorsele kommun

ANNA LUNDQVIST
Björkgatan 43, lgh 1303 • 973 31 Luleå
Telefon: 070-261 62 81 • E-post anna@completeconsulting.se

Kostnadsfri konsultation


