Pilgrim Skaraborg

Samverkansavtal
Pilgrimsleden Falköping-Varnhem
Avtalets namn: Pilgrimsleden Falköping-Varnhem
Startdatum: 2019-01-01
Typ av avtal: Samverkansavtal gällande avtal och kontakt markägare
Avtalsparter:
Part 1: Falköpings kommun
Org.nr: 212000-1744
Kontaktperson: Fritidschef eller den som har jämförlig tjänst inom kommunen.
Telefon: 0515-88 50 00
Part 2: Pilgrim Skaraborg, ideell förening
Org.nr: 802435-9328.
Kontaktperson: Ordförande Pilgrim Skaraborg
Huvudmannaskap:
Falköpings kommun har i ett separat avtal med Skara kommun tagit på sig huvudmannaskapet för den del av
pilgrimsleden som går i Falköpings kommun. Ledens huvudman har till uppgift att förvalta leden, säkra dess
kvalitet och företräda leden i kontakter utåt.
Synpunktshantering:
Falköpings kommun ansvarar för all synpunktshantering gällande leden inom Falköpings kommun, synpunkter
föreningen Pilgrim Skaraborg får till sig vidarebefordras dessa till ansvarig person för synpunktshantering.
Åtagande:
1.

Föreningen åtar sig att ansvara för markägarkontakter på den del av leden som ligger inom Falköpings
kommun. Föreningen ska upprätta en förteckning med kontaktuppgifter till markägare vilken ska uppdateras
vid behov och tillhandahållas kommunen om kommunen begär det.

2.

Vid större avverkningar, arbeten, avspärrningar m.m. på leden är det föreningen Pilgrim Skaraborg som har
kontakt och huvudansvaret gentemot markägaren och ska kontakta berörda personer i kommunen i god tid
och meddela detta.

3.

Föreningen Pilgrim Skaraborg kallar berörda personer i Falköpings kommun om de anser behöva stöd och
hjälp vid frågor och problem angående markägarkontakter

4.

Vid utmärkning av leden omfattande informationstavlor, ledmarkeringar samt i marknadsföring och
kommunikation gällande pilgrimsleden används pilgrimsledens logotyp och signum. På nationell nivå är
Pilgrim i Sverige ägare av symbolen St Olofs märket och deras riktlinjer skall följas för att få använda

logotypen. Färgmarkeringen på stolparna skall följa den angivna ledens benämning och de anvisningar som
finns hos innehavaren av rättigheten. För S:t Olofsleden gäller Föreningen Pilgrim i Sveriges anvisningar.
När flera organisationer använder samma led får det föras en dialog i samförstånd."

5.

Berörda parter (Falköpings kommun, Skara kommun och föreningen Pilgrim Skaraborg) ska träffas för en
utvärdering av året som gått och diskutera frågor och åtaganden som berör avtalet. Falköpings kommun
ansvarar för att senast den 1 november skicka ut kallelse till den årliga utvärderingen.

Avtalets längd:
Detta avtal gäller fr.o.m. 1/1 2019 t.o.m. 31/12 2023 (5 år). Om uppsägning av avtalet inte sker senast sex (6)
månader före avtalets utgång sker en förlängning med två (2) år i taget.
Avtalet kan sägas upp årligen, om ena part anser grund för detta, dock senast 1 oktober innevarande år.
.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka båda parter tagit var sitt.

Underskrift av behörig avtalstecknare:
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Namnförtydligande
Befattning

Pilgrim Skaraborg
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Befattning

