
Avtal om köp av tjänster från Ålands Fountainhouseförening r.f:s klubbhus 

Pelaren. 

Avtalsparter 

Säljare: Ålands Fountainhouse r.f.  

Köpare: Kommunernas socialtjänst k.f.          

 

Avtalets innehåll 

Avtalet omfattar köp av besöksdagsdagar vid Klubbhuset Pelaren utgående från psykosocial 

arbetsinriktad dag. 

Med anledning av ovanstående upprätthåller Ålands Fountainhouseförening r.f. klubbhuset Pelaren. 

 

Målgrupp är 

- Personer med dåligt psykiskt mående. 

 

Verksamhet och – utrymme 

- Klubbhuset Pelaren är beläget vid Strandgatan 7 i Mariehamn  

- Klubbhuset arbetar enligt en ICCD fastställd modell för psykosocial arbetsinriktad 

rehabilitering. Klubbhusets grundtanke är att ta tillvara och utveckla människors friska sidor 

genom arbete och vänskap. Genom sociala aktiviteter och en psykosocialt arbetsinriktad dag 

utvecklar medlemmar och handledare tillsammans verksamheten. 

- Enligt de internationella riktlinjerna har klubbhuset kontroll över antagandet av nya 

medlemmar. Medlemskap kan nekas en person som utgör ett påtagligt hot mot klubbhusets 

allmänna säkerhet. 

- Verksamheten bedrivs under årets samtliga månader. 

 

Personal 

Vid klubbhuset finns  

- En klubbhuschef 

- Tre handledare 

 

Sekretess och datasäkerhet 

Föreningen ansvarar för och förbinder sig till att för egen del följa ikraftvarande lagstiftning avseende 

hantering av personuppgifter, inbegripet klientdata, samt tystnadsplikt och handlingssekretess.  

Om rätten att ta del av eller lämna ut uppgifter gällande klubbmedlem stadgas i lagen om allmänna 

handlingars offentlighet (ÅFS 1977:72) samt lagen om klientens ställning och rättigheter inom 



socialvården ÅFS 2003:79 (FFS 812/2000).  

 

Rapportering och statistik 

Klubbhuset svarar för att köparen får en detaljerad information om verksamheten. Föreningen 

rapporterar kvartalsvis antalet besök, antal timmar och antal personer som tagit del av 

verksamheten.  

 

Ersättning 

Vid ingången av detta avtal betalar KST till Föreningen en årlig ersättning om max 141 000 euro, 

under förutsättning att Ålands landskapsregering beviljar motsvarande andel till verksamheten. Den 

totala summan baserar sig på Föreningens budget för år 2020. 

KST utbetalar månadsvisa förskott till av Föreningen anvisad kontoförbindelse. 

Slutredovisning och slutfaktura för respektive räkenskapsår uppgörs senast sista januari efter 

budgetårets utgång. 

 

Avtalets giltighetstid 

Avtalet gäller under tiden 1.1.2021-31.12.2021  

 

Avgörande av meningsskiljaktigheter 

Meningsskiljaktigheter gällande detta avtal avgörs av tingsrätten i Mariehamn, om parterna inte kan 

komma överens genom förhandlingar. 

 

Underskrifter 

Detta avtal har uppgjorts i två likalydande exemplar, ett för vardera avtalsparten. Båda parter har 

rätt att uppta förhandlingar om avtalets tillämpning då det anses påkallat.  

__________________den 

 

Kommunernas socialtjänst kf                                                Ålands Fountainhouse r.f 

________________________________                             ____________________________________ 

Katarina Dahlman, förbundsdirektör                                   Lilian Tessler-Tronestam, vik. klubbhuschef                                                                              


