
Ägardirektiv avseende Världsarv Ragundadalen AB 
 
Ragunda kommun, Ragunda Hembygdsförening och Stiftelsen Jamtli lämnar följande direktiv 
till styrelsen för verksamheten:  
 

§1 UPPDRAG 
Jamtlis Strategiplan och kulturplanen för Region Jämtland Härjedalen betonar att de 
samlade natur- och kulturresurserna ska bidra till regionens utveckling och attraktionskraft. 
Ragunda kommuns kulturmiljöprogram beskriver kommunens kulturmiljöer och fungerar 
som ett planerings- och visionsdokument för att synliggöra kommunens viktigaste 
kulturhistoriska berättelser. I de kulturpolitiska målen för Ragunda kommun fastställs att ett 
rikt och varierat kulturliv befrämjar den regionala samhörigheten och är en nödvändig 
förutsättning för kommunens attraktionskraft för boende och företagande. Långsiktiga 
strategiska satsningar på natur och kultur ger viktiga positiva effekter på kommunens sociala 
utveckling och näringsliv. Kultursatsningar höjer livskvaliteten och får människor att trivas, 
utvecklas och växa. Kombinationen  av Naturen och Kulturen ger människor glädje, insikter, 
uttrycksmöjligheter och ett rikare och mer hälsosamt liv.  
 
Världsarv Ragundadalen AB har till uppgift att leda nomineringsarbete för världsarvstatus 
samt verka för en fördjupad kunskap om företrädesvis östra Jämtland. 
 
Nomineringsarbete  
 
Ägarna ser Världsarv Ragundadalen AB  som en tillgång och resurs för att driva 
nomineringsarbetet. Stiftelsen Jamtli delegerar rollen som projektledare till Världsarv 
Ragundalen för genomförandet av nomineringsprocessen. Stiftelsen Jamtli stödjer 
nomineringsarbetet med kompetenta resurser för framtagande av nomineringsunderlag och 
andra projektaktiviteter.  
Världsarv Ragundadalen AB ska bygga upp och underhålla relationer med andra relevanta 
världsarv i syfte att öka kompetens och skapa bättre insikt i nomineringsarbetet samt verka 
för ett aktivt samarbete kring ett eller flera gemensamma tema(n). 
 
Mål och resultat 

• Ta fram ett underlag för nomineringen som världsarvskandidat. 
• Bygga upp kunskap om nomineringsprocessen genom att bygga upp relationer med 

andra världsarv. 
• Verka för ett gemensam tema med andra världsarv. 

 
 

Förankring av världsarvambitionen 
 

Världsarv Ragundadalen planerar, koordinerar och utför presentation och förankring av 
världsarvsambitionen med invånare, offentliga organisationer och företag samt föreningar  
som verkar i Västernorrland och Jämtland Härjedalen i samråd med Ragunda kommun och 
Stiftelsen Jamtli.  
 



Världsarv Ragundadalen ska i samverkan med Jamtli ta fram pedagogiskt 
kommunikationsmaterial som ska användas för att öka medvetenhet om de natur- och 
kulturhistoriska utvecklingarna av Ragundas område. Särskilt fokus ska läggas på att öka 
medvetenhet och kunskap hos invånare av Ragunda kommun så att de ska förstå syftet med 
projektet samt kunna bidra med engagemang. Vetskap om ens egen historia, både natur och 
kultur, kan bidra till en ökning av stolthet och framtidstro som är viktiga för att kunna 
vidareutveckla kommunen. Dessutom kan invånare agera mer som värdar till alla besökare 
som kommer till Ragunda och Jamtli. 
 
Mål och resultat 

• Alla invånare i Ragunda kommun har kunnat få tillgång till kommunikationen om 
världsarvsprojektet och dess syfte. 

• Projektet är förankrat med invånare, offentliga organisationer och företag samt 
föreningar  som verkar i Västernorrland och Jämtland. 

• Ett antal invånare i Ragunda kommun bidrar med relevant information, deltar aktivt i 
projektarbete eller agerar som ambassadörer för projektet. 
 

Finansiering 
 
Världsarv Ragundadalen AB skall verka för finansiering av olika delar av projektet.  
 
Projektaktiviteter och -resurser 
Ett aktivt samarbete med andra Jamtli bolag är ett möjlighet att utföra särskilda 
projektaktiviteter med kompetenta resurser mot en lägre kostnad.  
 
Besöksanläggning 
Världsarv Ragundadalen AB skall verka för att hitta finansieringspartners för genomförandet 
av en arkitekttävling kring en modern besöksanläggning i Döda Fallet. Finansierare kan 
härstamma från olika branscher men ska ha en koppling till Döda Fallet och f.d. Ragundasjön 
och deras historia.  
 

§2 UTVECKLING AV KVALITET 
Världsarv Ragundadalen AB ska på ett positivt sätt bidra till 7 av de 17 UNESCO målen i syfte 
att öka vikten av projektet för Sverige och UNESCO.  
 
Världsarv Ragundadalen AB ska ha tillgång till god och mångsidig kompetens och nödvändiga 
kunskaper och färdigheter för att leda projektet, förmedla värde av nomineringsarbetet och 
förvalta projektresultat.   
 
Världsarv Ragundadalen AB följer de etiska policier, direktiv, riktlinjer och andra regler som 
är fastställda för Stiftelsen Jamtli och Ragunda kommun. 
 
 



§3 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 
Världsarv Ragundadalen AB ska årligen i samband med verksamhetsberättelse och bokslut 
redovisa vilka aktiviteter som genomförts för att målen i detta ägardirektiv ska uppfyllas. 
Likaså ska arbetet med kvalitetsdimensionerna redovisas i verksamhetsberättelserna. 
 
Styrelsemöten genomförs minst fyra gånger per år. Världsarv Ragundalen AB redovisar 
status på projektet och diskuterar frågor med styrelsen för att komma fram till ett beslut 
gällande projektarbetet.  
 

§4 ERSÄTTNING FÖR UPPDRAGET 
Principen för ersättning ska vara att nuvarande anslagsfinansiering av det löpande 
projektarbetet ska räcka. Ett behov av ökad finansiering av projektaktiviteter skall 
formuleras i ett förslag och presenteras till styrelsen. Efter att styrelsen har tagit ställning 
och fattat ett positivt beslut om utökning av projektbudgeten, kan projektet starta nya 
projektaktiviteter.  
 

§5 INFORMATION & REDOVISNING 
Årsredovisning och verksamhetsberättelse lämnas årligen i sin helhet till styrelsen som 
representerar Ragunda kommun, Stiftelsen Jamtli och Ragunda Hembygdsförening. 
 

§6 PERIOD 
Ägardirektivet gäller till och med den 31 december 2020. Eventuell uppsägning ska ske 
skriftligt senast 12 månader före periodens utgång. Förslag till tilläggsdirektiv kan antas på 
bolagsstämman efter de regler för kvalificerad majoritet som finns beskrivet i 
aktieägaravtalet § 8e och bolagsordningen § 8. Om uppsägning uteblir förlängs 
ägardirektivet med ett år i sänder. 
 
  



Ägardirektivet är antagit på bolagsstämman 2018-XX-XX 
 
Ragunda kommun genom    Ragunda Hembygdsförening genom 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:      Datum: 
 
Plats:       Plats: 
 
 
Stiftelsen Jamtli genom 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 
 
Plats: 
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