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Avtal om Östgötaleden 

Mellan ___________________________ kommun 
och 
Region Östergötland 
 
har följande avtal träffats angående den del av Östgötaleden som berör kommunen: 
 
Region Östergötland åtar sig huvudmannaskapet för samtliga vandringsleder i Östergötland som går 
under samlingsnamnet Östgötaleden. 
 
 
 
Med huvudmannaskapet menas att Region Östergötland åtar sig att: 
 
 Samordna frågorna kring Östgötaleden vad avser underhållet av leden – kvalitetsfrågor – så att 

leden har en likartad standard och kvalitet genom alla berörda kommuner. 
 

 Svara för att information framställs och ajourhålles på rimligt sätt samt att, de i de fall 
informationen är i tryckt form, distribueras till kommunen. 
 

 Svara för att leden marknadsförs och utvecklas. I uppdraget ingår också att utveckla 
informationen och lyfta fram såväl värdefulla natur- och kulturmiljövärden som andra 
sevärdheter samt entreprenörer som erbjuder vandrarna service utmed lederna. 
 

 Svara för en enhetlig policy för ledsystemet samt för kontakterna med övriga motsvarande 
ledsystem i anslutning till Östergötland. 
 

 Svara för att berörda personer inom respektive kommun samlas minst en gång per år för 
information kring Östgötaleden, för erfarenhetsutbyte och för att samordna ledkvaliten. 
 

 Säkerställa driften av Östgötaledens hemsida. 
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Kommunen åtar sig att: 
 
 Svara för underhåll av Östgötaleden inklusive märkning, vägvisning och annan information, 

renhållning vid lägerplatser och utmed leden, tömning och städning av tillhörande toaletter, 
reparation av eventuellt trasiga informationstavlor, vindskydd, spänger, stättor och annan 
ledanknuten infrastruktur, ved till eldstäderna i erforderlig omfattning samt vid behov 
kvalitetssäkra nödvändiga förändringar av ledens sträckning. 
 

 Svara för att eventuellt aktuella driftstörningar meddelas Region Östergötland om dessa inte 
kan åtgärdas direkt, för att information ska kunna läggas ut härom på Östgötaledens 
webbplats. 
 

 Svara för, med assistans från Region Östergötland, svara på inkomna frågor från allmänheten 
rörande ledens praktiska funktion. 
 

 Svara för att åtgärda brister senast samband med näst kommande vår/höstsyn. 
 

 Svara för att erforderliga vattenprover tas i de fall man hänvisar till vattentäkter längs 
Östgötaleden. 
 

  Utse ansvarig kontaktperson gentemot Region Östergötland och markägarna för Östgötaleden 
inom kommunen. 
 

 Ansvara för att det finns gällande avtal mellan markägare och kommuner samt ajourhålla ett 
aktuellt register över dessa. 
 

 Svara för direktkontakten med markägarna. 
 

 
Detta avtal är upprättat i ett exemplar till varje part, gäller i fem år från undertecknat datum och 
därefter tillsvidare med två års ömsesidig uppsägningstid. 
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