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CV Owen Laws 
Samhällsvetare, organisatör, administratör, ledare  
 
Körkort: B 
Språk: svenska, engelska.  
Data och IT: Macintosh, PC, iPhone, Office, Apples motsvarighet, 
GroupWise, PageMaker (90-talet). Stor datavana, självlärd, snabblärd, intresserad. 
Medborgarskap: USA med permanent svenskt uppehållstillstånd. 

 
Anställningar och årsarvoden 
Ordförande i Folkhälsorådet och politisk ansvarig för övergripande folkhälsofrågor. (110323-141231) 
Krokoms kommun. Omfattning: 20 % av heltid. 
 
Ordförande i Bygg- och miljönämnden. (110101-111231) 
Krokoms kommun. Omfattning: 30 % av heltid. 
 
Jämtlands Räddningstjänstförbund, 1:e vice ordförande i direktionen. (110101-141231) 
Östersund (Krokoms kommuns ledamot). Omfattning: 5 % av heltid 
 
Ordförande i Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur. (070901-101231) 
Jämtlands läns landsting. Omfattning: 15 % av heltid 
 
Projektadministratör vid Navigator. (080901-101231) 
Krokoms kommun. Omfattning: 40 % 
Navigator var ett arbetsmarknadsprojekt med inom ramen för EUs sociala fond. Målgruppen var unga vuxna 
och vuxna som stod långt ifrån arbetsmarknaden och inte var självförsörjande. Målet var att deltagarna 
skulle komma i arbete, studier eller öka sin anställningsbarhet. 
 
Jag tog fram det administrativa systemet och upplägget för lägesrapporterna till EU, framställde samtliga 
lägesrapporter åt projektledaren, skrev minnesanteckningarna, mm. 
 
Integrationsassistent på Träffpunkt Mångfald. (080101-080831) 
Krokoms kommun. Omfattning: 40% 
Vi fortsatte att sköta den sociala mötesplatsen Träffpunkt mångfald (se nedan), nu i kommunal regi men 
utan inskrivna deltagare, fram till starten av kommunens arbetsmarknadsprojekt Navigator. 
 
Projektassistent och coach på Träffpunkt Mångfald, inom Projekt Mångfald 2. (060701-071231) 
Strömsunds kommun (med placering i Krokom). 
Omfattning: ca 40 % (100 % med mycket tjänstledighet för politiska uppdrag). 
Syftet med projekt Mångfald 2 var bl.a. att korta ner tiden utanför arbetsmarknaden för personer med 
utländsk bakgrund. 
 
Coachning av deltagande plusjobbare och praktikanter inom ramen för den sociala mötesplatsen Träffpunkt 
Mångfald. Skrev underlag till lägesrapporter till ESF-rådet. Många myndighetskontakter, organisering och 
administration. 
 
Kanslist på länskansliet för Miljöpartiet de Gröna i Jämtlands län. (000401-020330) 
Östersunds kommun. Omfattning: 20% 
Kansli- och politiskt arbete. Sammankallande i styrelsen. 
 
Ämneslärare i engelska, vikariat. (980810-990606) 
Nyhedens skola (högstadium), Krokoms kommun. Omfattning: 87,5 % 
Ett vikariat. Jag undervisade elever i åk 7 och 8, och var stödlärare i andra klasser. 
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Utbildning 
Sonoma State University. Examen: 890606. Kalifornien, USA 
- Bachelor of Arts i Liberal Studies, vid Hutchins School of Liberal Studies. En bred humanistisk-

samhällsvetenskaplig utbildning som är väldigt gångbar i USA men ovanlig i Sverige. 
- Minor i International Development Studies (på grundval av utbytesstudier i Sverige, se nedan) 
 
Uppsala Universitet, Statsvetenskapliga institutionen. 1986-87. Utbytesstudier, inget svenskt betyg. 
U-landskunskap (A- och delar av B-kursen), vid avd. för u-landsfrågor.  
 
 
Politiska förtroendeuppdrag, sammandrag 
Krokoms kommun, bl.a: 
2003-2014 Gruppledare för Miljöpartiet 
- 1996-1998 Kommunfullmäktige, ersättare 
- 1999-2014 Kommunfullmäktige, ledamot 
- 1999-2002 Kommunstyrelsen, ersättare 
- 2003-2014 Kommunstyrelsen, ledamot med bl.a. följande uppdrag: 
- 2011-2014 Folkhälsoansvarig och ordförande i folkhälsorådet, 20 % årsarvode. 
- 2011-2014 Kollektivtrafikansvarig politiker 
- 2011-2014 Samrådsgruppen för det samiska förvaltningsområdet, ledamot 

- 1999-2000 Styrelsen för Krokoms bostäder AB, ledamot 
- 2000 Miljö-hälsa-byggnämnden, ersättare (fram till nämndens upphörande) 
- 2001-2008 Myndighetsnämnden, ledamot (fram till nämndens upphörande) 
- 2009-2010 Bygg- och miljönämnden, ledamot 
- 2011-2014 Bygg- och miljönämnden, ordförande (se ovan årsarvoden) 
 
Jämtlands läns landsting, bl.a.: 
2009-2013 Gruppledare för Miljöpartiet 
- 1999 Landstingsfullmäktige, ersättare 
- 2000-2014 Landstingsfullmäktige, ledamot 
- 1999-2002 Hälso- och sjukvårdsutskottet, ledamot 
- 2003-2006 Landstingsstyrelsen, ersättare 
- 2003-2010 Demokrati och länsutvecklingsberedningen, ledamot 
- 2003-2006 Beredningen för vård och rehabilitering, ersättare 
- 2007-2010 Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur. Ersättare fram t.o.m. 070831, därefter 

ordförande med 15 % årsarvode. 
- 2007-2010 Kultur-Z, ledamot 
- 2007-2010 Ungdomsrådet, ledamot 
- 2012-2013 Särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen, ledamot 
- 2013-2014 Kultur-Z, ledamot (Genom Regionförbundet Jämtlands län) 
 
Jämtlands räddningstjänstförbund 
- 2007-2010 Ledamot i direktionen för Krokoms kommun 
- 2011-2014 1:a viceordförande i direktionen, för Krokoms kommun 
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Referenser 
Fredrik Westberg 
Enhetschef, Arbetsmarknadsenheten, Krokoms kommun 
Projektledare för Navigator (Numera journalist på Östersunds Posten) 
070-328 85 56. frewes@gmail.com 
Min chef under tiden på Navigator. Skriftligt arbetsintyg finns här:  
https://www.dropbox.com/sh/tkroxzpysu5n2r4/AADnrmmeN-sPvwW3rYUV_7Taa?dl=0 
 
Maria Söderberg 
Kommunstyrelsens ordförande, Krokoms kommun 
070-286 21 38. maria.soderberg@krokom.se 
Vi arbetade väldigt nära varandra mellan 2006-2014 inom den politiska majoriteten i kommunen. 
 
Ola Skyllbäck 
Kommunchef, Krokoms kommun 
072-730 73 77. ola.skyllback@krokom.se 
Kommer att intyga om min kunskap, integritet, och samarbets- och administrativa förmåga. 
 
Rolf Lilja 
Oppositionsråd (tidigare kommunstyrelsens ordförande), Krokoms kommun 
070-212 20 41. rolf.lilja@krokom.se  
Rolf har känt mig sedan 90-talet. Trots att våra partier aldrig haft något formellt politiskt samarbete i 
kommunen, kommer han att intyga om min integritet, kunskap och engagemang. 
 
Anna Holmer   
Bygg- och miljöchef, Krokoms kommun 
070-349 17 15. anna.holmer@krokom.se 
Avdelningens chef under hela mitt ordförandeskap i Bygg- och miljönämnden. 
 
Rolf Pehrsson 
Folkhälsosamordnare, Krokoms kommun 
0640-16 431 rolf.pehrsson@krokom.se 
Vi har jobbat intimt ihop kring strategiska folkhälsofrågor de senaste 4 åren. 
 
Marianne Persson 
Tidigare samordnare för det samiska förvaltningsområde, Krokoms kommun. 
076-844 88 58 info@jinje.se (Nuvarande ordförande i Jijnjevaerie Sameby) 
För närvarande ordförande i Jijnjevaerie sameby. Syster till ordförande i Rans sameby. Hon är min idol. 
 
Vivian Fabricius 
Projektledare, Projekt Mångfald 2, Strömsunds kommun 
(Arbetar för närvarande på Citrinen, vid Strömsunds kommun) 
073-030 48 48. vivian.fabricius@stromsund.se 
 
Karin Blom 
Integrationssamordnare, Krokoms kommun 
0640 162 43. Karin.Blom@krokom.se 
Vi hade nästan daglig kontakt under tiden med Projekt Mångfald 2. 
 
Anders Fabricius 
Flyktingsamordnare, Strömsunds kommun 
0670-167 39. anders.fabricius@stromsund.se 
Anders var inblandad i Projekt Mångfald 2, vi hade mycket kontakt då. 
 
 


