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Biosfärorganisationen
Beskrivning för hur Biosfärorganisationen är uppbyggd
Organisationsform
Biosfärområdet ägs juridiskt av Ovanåkers Kommun (212000-2304). Biosfärområdet genom dess styrelse
är beslutande över Biosfärområdets tilldelade medel och biosfärkontorets arbete.

Ändamål
Biosfärområdet ska bedriva verksamhet som främjar lokalt och regionalt hållbar utveckling och därigenom
visa på lokala lösningar på globala utmaningar. Arbetet ska genomföras i enlighet med Lima Action Plan,
den globala handlingsplanen för Unescos Biosfärprogram, och FNs globala mål, Agenda 2030.
Arbetet ska följa de planer och målsättningar som finns angivna i av styrelsen fastslagen utvecklingsplan.

Styrelsen
Biosfärområdets högsta beslutande organ är styrelsen. Styrelsen ska bestå av 10-14 ledamöter.
Ledamöter offentliga organisationer med myndighetsutövning
Minst tre men högst sju ledamöter ska representera offentliga organisationer med myndighetsutövning
inom biosfärområdet. De består av kommunerna inom Biosfärområdet, Länsstyrelse samt Region. Dessa
utser sina ledamöter var för sig. En ledamot per organisation.
Ledamöter privat sektor och offentliga organisationer utan myndighetsutövning
Resterande sju ledamöter väljs av sittande styrelse på två år där överlappande tidsperioder ska
eftersträvas. De väljs utifrån biosfärverksamhetens verksamhet och behov. Dessa ledamöter ska
representera den privata sektorn alternativt representera en offentlig aktör som saknar rätt till
myndighetsutövning inom biosfärområdet. Ledamöter ska utses med följande fördelning:


1 ledamot väljs utifrån ett forskningsperspektiv,



2 ledamöter väljs utifrån fokusområdet ”Skogen som hållbar resurs”.



2 ledamöter väljs utifrån fokusområdet ”Levande vatten”.



2 ledamöter väljs utifrån fokusområdet ”Ett öppet och levande landskap”.

Förhållningsregler för styrelsen:
Till styrelsen ska biosfärkoordinatorn vara adjungerad.
Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per år.
Ordförande kallar till styrelsemöte. Kallelse skall skickas senast två veckor innan styrelsemöte.
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Regler för arvodering och reseersättning beslutas av styrelsen. Revidering görs i samband med revidering
av utvecklingsplan. Vid omröstning i styrelsen där utfallet blir 50/50 har ordföranden utslagsröst.
Alternativ: Vid omröstning i styrelsen där utfallet blir 50/50 bordläggs aktuellt ärende till nästkommande
möte.

Val av styrelse:
Valberedning utgörs av arbetsgruppen för Biosfärområdet. Valberedningen ska årligen ha minst ett öppet
möte att likna vid årsmöte. Vid dessa ska allmänheten beredas möjlighet att inkomma med förslag till
förändringar. Utöver detta ska valberedningen, styrelsen, arbetsgrupp samt fokusgrupperna i så stor
utsträckning som möjligt ha ett öppet förhållningssätt för allmänheten och föreningar att inkomma med
synpunkter.
Valberedningen ska om möjligt utse representanter från privat sektor och offentliga organisationer utan
myndighetutövning som representerar de intresseområden som är aktuella påföljande verksamhetsår. De
ledamöter som utses av kommun, region och länsstyrelse kan utses och bytas ut oberoende av
biosfärområdets mandatperiod.
Styrelsen utser ordförande vid första styrelsemötet. Ordförande ska utgöras av en representant från
någon av de deltagande kommunerna med myndighetsutövning och väljas på ett år.
Övergångsregler: Biosfärområdets första styrelse, verksam från och med 2018, väljs av den tidigare
styrgruppen.

Verksamhetsfunktioner
Verksamhetsledaren benämns biosfärkoordinator och är anställd av ägaren Ovanåkers Kommun.
Biosfärkoordinatorn har det huvudsakliga ansvaret för att samordna Unesco-uppdraget och
biosfärkontorets grundverksamhet. Biosfärkoordinatorn representerar även Biosfärområde Voxnadalen i
Svenska Biosfärrådet och andra nationella/internationella sammanhang inom världsnätverket för
biosfärområden. Arbetet rapporteras kontinuerligt till styrelsen.
Biosfärkontoret utgörs av de som är anställda för biosfärområdets verksamhet.
Inför ny mandatperiod (tvåårsperiod) ska utvecklingsplanen revideras. Beslut kring utvecklingsplanen tas
av styrelsen.
Arbetsgruppen består av biosfärkontoret samt tjänstemän som representerar de kommuner som bidrar
till grundfinansieringen. Biosfärkoordinatorn är sammankallande för arbetsgruppen
Det skall finnas tre fokusgrupper, ett per fokusområde. Styrelsen utser en sammankallande för vardera
fokusgrupp, övriga deltagare utses efter behov.

Ändring av detta dokument
För att ändra detta dokument krävs beslut på två styrelsemöten med minst ett års mellanrum.

