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Verksamhetsplan 2016 
Vårt uppdrag från Unesco är att vara modellområde för hållbar utveckling. Det innebär i 

praktiken att utveckla och sprida lokala lösningar på globala utmaningar. Vi har under våra 

första fem år startat flera nätverk och samarbeten, samt genomfört ett stort antal konkreta 

insatser som inspirerar fler människor och organisationer till att bli delaktiga och engagerade 

i vårt områdes framtida hållbarhet. Vår roll i utvecklingsarbetet är att IMPA. D v s vi ska 

vara Inspirationskälla. Vi har också en Mäklande funktion som innebär att vi kopplar samman 

olika parter, sprider goda exempel och utgör stöd i Processer. En annan exklusiv funktion är 

att vi axlar rollen som neutral Arena där olika intressen kan mötas för att öka förståelsen 

för varandras ambitioner.  

Verksamhetens mål 2016 - Inspirera mera! 

Vår verksamhet ska leda till att fler människor och organisationer agerar för ett hållbart 

samhälle. Det är Biosfärområdets uppgift att inspirera aktörer inom alla områden att tänka 

och tillämpa hållbarhet i sina respektive verksamheter. För 2016 är följande tre 

temaområden vår högsta prioritet: 

1. Hållbart näringsliv  

Genom att ligga i framkant när det kommer till frågor om hållbarhet och 

resurseffektivitet kan näringslivet öka sin konkurrenskraft. Allt fler konsumenter väljer 

produkter med hållbarhet som värdegrund. Under året ska vi inspirera lokalt näringsliv 

till ökad hållbarhetsprofilering, och därigenom skapa förutsättningar för dem att dra 

affärsmässig nytta av de möjligheter Unescoutnämningen innebär. Vi inleder med ett 

idéforum för näringslivsrepresentanter. Vi passar samtidigt på att berätta om 

Biosfärområdets GULLD-fond. 

Mål:  

 Ökad grad av hållbarhetsprofilering inom näringslivet  

 Fler företag uttrycker i sin marknadsföring att de är verksamma i ett biosfärområde 

 Värdet av Biosfärområdets GULLD-fond ökar 

 Insatser som GULLD-fonden har beviljat genomförs 

 Strategi för Biosfärområdets roll mot näringslivet 

 

2. Kunskap och utbildning  

Biosfärområdet ska vara en förebild för hållbar samhällsbyggnad för övriga världen. 

Unescoutnämningen hjälper oss att uppnå detta. Kunskap om, förståelse och engagemang 

för de utmaningar vi har i vår del av världen, är avgörande för att vi ska uppfylla vårt 

uppdrag. Därför prioriterar vi samarbeten med skolor och utbildningssektorn med 

ambitionen att Biosfärområdet på längre sikt ska vara i framkant med väl utvecklade 

metoder för tillämpad hållbarhetsundervisning i skolan.     
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Mål: 

 Fler skolor i Biosfärområdet antar Biosfärutmaningen 

 Skolor i andra biosfärområden antar Biosfärutmaningen 

 Fler miniambassadörer utbildas på fler förskolor 

 Inspirationsföreläsningar för allmänheten bidrar till ökat engagemang och dialog om 

hållbarhetsutmaningar 

 Utvecklat internationellt kontaktnät för universitetsutbildningar 
 

3. Marknadsföring/synliggörande 

Att synliggöra Biosfärområdet skapar intresse för dess roll och verksamhet. Genom en 

väl utvecklad kommunikationsstrategi ökar allmänhetens medvetenhet om att vi bor i ett 

modellområde för hållbar samhällsutveckling, varvid nyfikenheten om dess innebörd 

väcks. Vår ambition under 2016 är att göra det enkelt för människor och organisationer 

att aktivt bidra till Biosfärområdets hållbara utveckling. Vi använder vår utnämning för att 

lyfta fram goda exempel och skapa aktiviteter som inspirerar. Tydlig profil och ett starkt 

varumärke, stärker också Biosfärområdets attraktionskraft.  

Mål: 

 Trafikanter uppmärksammas på Biosfärområdet 

 Biosfärstipendium delas ut på Biosfärdagen 

 Kommunerna synliggör minst ett av sina projekt som gott exempel på hur man agerar 
i ett biosfärområde 

 Några prioriterade arrangemang i Biosfärområdet har ökad hållbarhetsprofilering 

 Designutställning visas på tre platser 

 Biosfärområdet synliggörs på minst ett event i varje kommun 

Om vår organisation 
Biosfärområdet är en ideell förening som attraherar människor och organisationer som vill 

medverka till en värld där också kommande generationer har hög livskvalitet. Vem som helst 

kan bli medlem. Genom att bli medlem i Biosfärområdet, visar du som privatperson, ditt 

företag eller organisation att du vill vara delaktig i vår gemensamma framtid där människors 

och samhällens behov möts i balans med vår jords förmåga att försörja oss. 

Våra medlemmar ges möjlighet att aktivt bidra till Biosfärområdets utveckling genom att 

lämna förslag till styrelsen, nominera kandidater till Biosfärstipendiet, söka bidrag ur GULLD-

fonden, delta på föreningsstämman, delta på seminarier och inspirationsföreläsningar, samt 

genom att interagera med vår organisation via social media.  

Biosfärområdets strategiska arbete leds av en styrelse som består av nio ledamöter och lika 

många ersättare. Biosfärområdets operativa verksamhet leds från Biosfärkontoret, som du 

kan besöka på Trädgårdens skola, Magasinsgatan 4, i Mariestad. För närvarande har 

biosfärkontoret tre anställda som tillsammans utgör 2,6 årsarbetstillfällen. Antalet anställda 

kan komma att variera under året. 


