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Owen Laws 
 
Samhällsengagerad organisatör söker nya utmaningar 
 
Min syn på projektet Vindelälvens biosfärområde 
Efter en genomgång av materialet på länsstyrelsens hemsida och samtal med Björn 
J. är jag väldigt imponerad av projektet. Vägen är tydligt utstakad. Det skulle kännas oerhört spännande 
och ärofullt att få ta vid och fullfölja/utveckla arbetet. Jag tror det kan vara ett av det viktigaste och mest 
spännande arbeten som sker i Sverige idag, med stor betydelse för utveckling i hela Norrland. 
 
Jag uppfattar att den viktigaste framgångsfaktorn i biosfärarbetet är att upprätthålla det omfattande 
samarbet som skapats, och underlätta för att gemensamt genomföra den färdplan som förstudien utstakar. 
Framgång är helt och hållet beroende av entusiasmen hos de många aktörerna. För att hålla ihop detta och 
vara en motor krävs en ödmjuk ledare med goda administrativa egenskaper. Jag tycker att jag har de 
egenskaper och kvaliteter projektet behöver, efter ett helt liv av samhällsengagemang som dock inte alltid 
är så lätt att dokumentera kortfattat i ett CV. 
 
Min bakgrund som politiker 
Jag har nyss flyttat ihop med min nya sambo i Umeå efter närmare 18 år som engagerad politiker för 
Miljöpartiet i Jämtlands län, de senaste 8 åren med flera ordförandeuppdrag och politiska ansvarsområden i 
Krokoms kommun och Jämtlands läns landsting. Den senaste mandatperioden var jag heltidspolitiker. 
 
Jag har inget nätverk i Umeå och är tämligen okänd. I Jämtlands län var jag tvärtom en ledande, 
massmedialt uppmärksammad, uppskattad politiker, känd för att vara mycket väl påläst och insatt, saklig 
och lätt att samarbeta med. I Krokoms kommun var jag i 8 år en sammanhållande kraft inom den borgerliga 
majoriteten. I landstinget var jag beredningsordförande och senare även gruppledare inom den rödgröna 
majoriteten. Som beredningsordförande ledde jag en omfattande dialogprocess tillsammans med 
kommunerna för att ta fram det som fortfarande är den enda folkhälsopolicy i Sverige som antagits politiskt 
av såväl landstingsfullmäktige och regionstyrelsen som kommunfullmäktige i samtliga 8 kommuner. 
 
Jag har således mycket erfarenhet av och kunskap om att arbeta i demokratiska och politiskt styrda 
organisationer, samt av att navigera i den offentliga sektorn och myndighetsvärlden. Jag är stolt över min 
förmåga att på ett lösningsinriktat sätt samarbeta brett med tjänstemän, politiker and medborgare av alla 
färger och temperament. Inte minst med samer, genom bl.a. 4 år som enda politiska ledamot i Krokoms 
samrådsgrupp för det samiska förvaltningsområdet. 
 
Sedan 2006 har jag också hunnit arbeta inom två EU-projekt 
Inom Projekt Mångfald 2, var jag med och byggde upp den sociala mötesplatsen Träffpunkt Mångfald i 
Krokom, där vi framgångsrikt coachade våra deltagare till anställning och utbildning. Träffpunkt Mångfald 
blev en populär mötesplats för ortens invandrare, där projektets deltagare 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. 
 
Efter projekttiden permanentade kommunen den sociala mötesplatsen och startade ESF-projektet 
Navigator, där jag anställdes som administratör. Projektet coachade sina unga och invandrade deltagare till 
arbete eller utbildning. Jag ansvarade bl.a. för det administrativa systemet och skrev lägesrapporterna till 
ESF-rådet. 
 
Som person 
Jag är amerikan, men ändå ödmjuk och lyhörd. Jag har två vuxna killar på 19 resp 22 år, och är nykär 
sedan 3 år tillbaka. Jag älskar friluftsliv, att fjällvandra med tung ryggsäck, tar en skidtur påfjället eller en 
runda i spåret. Att gå på teater och dans. Jag skriver också dikter, de finns på min blog. 
 
// Owen Laws 


