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Engagerad administratör och socialt kompetent ledare söker 
spännande uppdrag 
 
Jag är en 54 årig amerikan som har bott i Sverige sedan1986 då jag kom till Uppsala som 
utbytesstudent. Efter 4 år som heltidspolitiker och sammanlagt 18 år som kommun- och 
landstingspolitiker i Jämtlands län har jag bestämt mig för att sluta med politiken och ägna mig åt 
arbetsliv och mitt nya förhållande. Sedan december bor jag i Umeå och söker nya spännande 
utmaningar. 
 
Jag är amerikansk medborgare med permanent svenskt uppehållstillstånd och två vuxna barn. 
 
Jag är en väldigt engagerad person i allt jag gör, med stor livslust, men också god förmåga att 
engagera andra, stärka och lyfta deras självkänsla, och fokusera på gemensamma mål. Jag är en 
trogen, ansvarsfull medarbetare, och dessutom en trevlig person. Sedan universitetsåren har jag 
haft ett stort behov av att tjäna samhället, och jag har gjort samhällsvärnplikt nästan hela mitt 
vuxna liv. 
 
Med åren har jag också mognat och kommit till insikter om mig själv, mina styrkor och svagheter. 
Jag är både introvert och extrovert. Å ena sidan mycket noggrann, detaljerad, organiserad, 
inkännande och lyhörd för andra. Å andra sidan, mycket social. Jag har god social förmåga, är 
diplomatisk men drivande, målmedveten men med förmåga att kompromissa och skapa 
kompromisser. Jag får passa mig för att inte förlora mig i detaljer, inte bli för engagerad och ta på 
mig för mycket. Jag är en uppskattad medarbetare, vän, pappa och - vågar jag påstå - livspartner. 
Jag brinner för det jag gör, och sätter stor vikt vid att göra det bra. Jag talar och skriver flytande 
(närmast brytningsfri) svenska, och förstås engelska. 
 
Jag har en amerikansk filkand - ”major” - i ”Liberal Studies”, en tvärvetenskaplig 
humanistisk/samhällsvetenskaplig ”Liberal Arts”-utbildning baserad på seminarier i relativt små 
grupper. Man läste kurslitteraturen, diskuterade den, och skrev uppsatser. Utbildningen finns 
knappt i Sverige, men är mycket vanlig och gångbar i USA. Devisen för min institution, The 
Hutchins School of Liberal Studies, var ”to learn how to learn”. Dessutom har jag ett mindre betyg - 
en ”minor” - i International Development Studies, baserat på utbytesstudier i u-landskunskap vid 
Uppsala universitet. 
 
På universitetet i USA var jag med och startade och ledde en freds- och solidaritetsföreningen som 
blev universitetets populäraste och mest aktiva förening. Efter en andningspaus som inleddes med 
utbytesåren var jag med och startade föreningen Nej till EG i Stockholm, i början av 90-talet. Efter 
flytten till Jämtland tog jag initiativ till bildandet av Nej till EG Jämtlands län, och var föreningens 
ordförande fram till och med folkomröstningen om EU-medlemskapet 1994. På Miljöpartiets första 
kongress efter folkomröstningen ledde jag framgångsrikt arbetet med att få kongressen att besluta 
att partiet skulle kräva utträde ur EU. 
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Sedan 1994 har mitt huvudsakliga samhällsengagemang varit inom Miljöpartiet i Jämtlands län. 
Jag har varit både kanslist, och sammankallande för regionavdelningen, och språkrör i 
kommunavdelningen. 
 
Genom 18 år av landstings- och kommunala förtroendeuppdrag har jag fått mycket erfarenhet av 
och kunskap i att arbeta i och leda politiskt styrda organisationer, men också av att navigera i den 
offentliga sektorn och myndighetsvärlden. Jag är stolt över min förmåga att på ett lösningsinriktat 
sätt samarbeta brett med både tjänstemän, och politiker av alla färger och temperament. 
 
Särskilt de senaste 8 åren har jag haft förhållandevis tunga politiska uppdrag för Miljöpartiet i 
Krokoms kommun respektive Jämtlands läns landsting, där partiet varit med i den politiska 
majoriteten. I landstinget i en rödgrön majoritet, i Krokom i en borgerlig majoritet, vilket illustrerar 
min förmåga till konstruktivt samarbete över partigränser. Under många år var jag gruppledare för 
partigrupperna i både landstinget och kommunen. På landstinget var jag bl.a. ordförande i 
Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur. Ett stort arbete var att ta fram det som troligen 
fortfarande är landets enda folkhälsopolicy som är gemensam för både landsting/region och 
samtliga kommuner i länet, klubbade i fullmäktige i både regionförbundet, landstinget och samtliga 
8 kommuner i länet. Policyn togs fram i en dialogprocess i samarbete med kommunerna. Lättare 
sagt än gjort då landstingen är inte kända för sin lyhördhet. 
 
Under denna tid arbetade jag samtidigt ca 40 % inom Projekt Mångfald 2, med säte i Strömsund. 
Tillsammans med en medarbetare Mimi Finnstedt byggde vi upp den sociala mötesplatsen 
Träffpunkt Mångfald i Krokom, där vi framgångsrikt coachade ett antal personer med plusjobb till 
anställning och utbildning. Träffpunkt Mångfald blev en populär mötesplats för ortens invandrare. 
Våra plusjobbare gav besökarna praktisk hjälp med vardagsproblem – vi kallade det för 
Invandrarguidning - samtidigt som de arbetade med större projekt såsom att vara med och 
anordna Mångfaldsfestivalen i Strömsund, producera och spela in en film och anordna en mycket 
uppskattad arbetsmarknadsmässa på Folkets hus i Östersund. Jag har faktiskt en liten roll i filmen, 
som fyllo! Den finns på YouTube, sök på Välkommen to Sweden (Jay GLM), eller följ denna länk: 
http://youtu.be/p6mRZ12ArUI Drygt 5 minuter inne i filmen. 
 
Under projekttiden hade Mimi och jag på egen hand, i samarbete med kommunens 
arbetsmarknadsenhet och integrationsenhet, arbetat för en implementering av Träffpunkt Mångfald 
i den ordinarie kommunala verksamheten. Och så blev det. 2008 övergick vi till kommunala 
anställningar. Först som integrationsassistenter på Träffpunkt Mångfald, sedan inom det 
nystartade arbetsmarknadsprojektet Navigator. 
 
Inom ESF-projektet Navigator i Krokom arbetade jag som projektadministratör. Jag tog fram det 
administrativa systemet och upplägget för lägesrapporterna till EU utifrån veckorapporter som 
coacherna lämnade in. Jag sammanställde lägesrapporterna åt projektledaren, var ständig 
sekreterare vid de olika mötena, och bidrog aktivt till god stämning i arbetslaget. Jag arbetade 
aktivt inom projektet, för att även detta projekt skulle implementeras i ordinarie verksamhet, och så 
blev det också vilket inte alltid är så vanligt med EU-projekt. 
Information om projektet finns här: 
http://www.krokom.se/naringslivocharbete/arbete/stodtillarbetssokande/avslutadeprojekt/navigator.
3180.html 
 
Samtidigt under mandatperioden 2006-2010 var jag gruppledare för partiet i Krokom, ledamot i 
kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden och kommunfullmäktige, och med på majoritetens 
ordförandemöten. 
 
Sedan valet 2010 har jag varit deltidspolitiker på heltid, med fast årsarvode på sammanlagt 55 % 
och ett flertal ytterligare uppdrag framför allt i Krokom men även i landstinget (gruppledare, 
landstingsfullmäktige, ledamot i kultur-Z). I Krokom har jag förutom plats i kommunstyrelsen och 
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fullmäktige bl a varit gruppledare för partiet, ordförande i bygg- och miljönämnden och 
folkhälsorådet samt kollektivtrafikansvarig politiker. Krokom är ett samiskt förvaltningsområde, jag 
har varit den politiska ledamoten i samrådsgruppen tillsammans med de samiska 
representanterna, och tjänstemän. Jag har också varit förste viceordförande i Jämtlands 
räddningstjänstförbund. 
 
Jag har alltså god förmåga att hålla många varierande bollar i luften och föra ett flertal 
komplicerade processer framåt. Krokom är en av de få kommuner i landet där man uttryckligen ger 
samtliga kommunala förvaltningar - inte bara Barn- och utbildningsnämnden - ansvar för att alla 
ungdomar ska få gymnasiebehörighet. Detta var mitt initiativ, inom ramen för folkhälsorådet. 
 
 
Livets mening 
 
2010 gick barnens mamma och jag skilda vägar efter drygt 20 bra år tillsammans. Jag har 
rannsakat mig själv efteråt. Jag har varit en bra pappa, men kunde ha varit en bättre man. Nu när 
jag fått en ny chans vill jag skifta fokus för mitt engagemang från politiken till arbetslivet och det 
nya förhållandet. Att skapa förutsättningar för en gemensam fritid genom ett ordnat arbetsliv. 
 
Jag har två vuxna killar på 19 resp 22 år. Jag var pappaledig med dem båda två i många månader 
och vi har ett bra förhållande. Nu när de har flyttat ut blir det en utmaning att upprätthålla den goda 
kontakten, det krävs planering och engagemang. Jag älskar friluftsliv, att fjällvandra, åka på tur, 
åka bräda. Vintern är en magisk tid. Jag gillar att gå på teater och dans. Det vill jag göra mer av. 
Jag skriver dikter, de och annat finns som sagt på min blogg. 
 
 
Owen Laws 


