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	Material: 
	Personal: 161982
	Administration: 
	Utgifter totalt: 171120
	Ort och datum: Kristinehamn 13/5 2022
	Namnförtydligande: Arvid Lundtoft, VErksamhetschef
	Adress: Hamnvägen 7
	Postadress och land: 681 30 Kristinehamn
	Telefon och fax inklusive landskod: +46075259896
	Namnförtydligande_2: Curt Zetterlund, Ordförande
	Organisation_2: Hela människan Kristinehamn
	Adress_2: Hamnvägen 7
	Postadress och land_2: 681 30 Kristinehamn
	Telefon och fax inklusive landskod_2: +46705705080
	Projektnamn: 2018-069 Lågtröskelboende i Kristinehamn2019-2021
	Organisation:  Hela människan Kristinehamn783600-2661
	Syfte och Mål: Projektet är en förstudie för att undersöka möjligheterna kring att starta upp och driva ett lågtröskelboende i Kristinehamns kommun.Ett lågtröskelboende är ett första steg mot ett liv utan missbruk och som på sikt kan leda till ett varaktigt boende vilket minskar segregationen och ökar livsvärdet för människor.Målet är att genom förstudien få fram ett underlag som gör det möjligt att gå vidare i processen med att starta upp och driva ett lågtröskelboende i Kristinehamns kommun.Den förändring som blivit är en förlängning av projekttiden pga. Pandemin och personella förändringar i vår egna verksamhet. Vi har därför förlängt projektperiodens slut från jan. 2020 till dec. 2021.
	Tänkta aktiviteter: Intervju av brukarna/målgruppen - maj, juni 2019Kontakt med fastighetsägare och butiksinnehavare - maj, augusti, september 2019Studiebesök - maj, juni, augusti, september 2019Forskning kring arbete med segregation och hemlöshet -  juni, juli, september, oktober 2019Ekonomiska beräkningar och förutsättningar -oktober, november, december 2019Undersöka boendeformer och möjliga lokaler - juli, augusti, september, oktober, november 2019Information/samtal huvudmän och socialförvaltningen - löpandeSammanställning av förstudien - december 2019, januari 2020
	Aktiviteter: 3138
	Förväntat resultat: Att förstudien visar om det finns behov av ett lågtröskelboende i Kristinehamns kommun och om behovet finns att förstudien ska kunna ligga till grund för uppstarten av ett lågtröskelboende.
	Resultat: +25540
	Inte genomfört: Det som vi inte lyckades med var att beräkna kostnaden för ett Lågtröskelboende. Detta då det var allt för många okända faktorer att förhålla sig till. Vi samtalade flera gånger med politikerna om detta, men lyckades tyvärr inte komma fram till ett konkret ekonomiskt förslag. Dock har de ekonomer vi varit i kontakt med sagt att de gärna ställer upp - pro bono - med dessa beräkningar om vi någon gång skulle få reda på alla faktorerna. Tyvärr blev ett par av de planerade studiebesöken inte heller av, pga Pandemin.
	Positivt: Det har kommit många positiva erfarenheter och samarbeten ut ur detta. Det första vi märkte var att alla de vi pratade med om detta, från missbrukarna till polisen, var att de var glada att "någon" äntligen tog tag i detta. Detta då alla har sett behovet. När vi har varit runt och pratat med fastighetsägarna, butiksägarna har även detta lett till samarbete. De har velat stötta oss i vårt arbete och därför har vi hittat olika sätt att samarbete och stötta varandra. De har även sagt att de kan vara med och diskutera ev. stöd om Lågtröskelboendet skulle bli verklighet. Vi har också haft inslag i lokaltidningen och detta har också lett till uppmärksamhet för vårt arbete. Vi har haft besök från politiken pga att jag varit i olika nämnder och pratat om detta. Då en stor del av ett lågtröskelboende är beroende av "daglig sysselsättning" har vi även samtalat ed våra huvudmän om att starta ett "Diakonalt-Center" för att ta tag i denna del av tillfrisknandet. Vi har även haft samtal med Överförmyndarnämnden om ett samarbete kring gode män, för att kunna ta tag i just den ekonomiska delen av problemet med hemlösa och missbrukare. Så vi har fått otroligt många kontakter och påbörjat många samarbeten och samtal. 
	Negativt: Vi har egentligen inga negativa erfarenheter. Detta skulle vara politikens oförmåga att ta tag i saker istället för att skjuta allt framför sig. De är positiva till att titta på detta, och de ser behovet, men de kan inte se att man inte kan spara sig ur en kris eller ett problem och vägrar att inse att det krävs en insats för att ett problem ska bli mindre. De hemlösa försvinner inte och kostnaden för dem ökar ju mindre man satsar på dem.
	Tidsperiod: Maj 2019 - December  2021
	Budget aktiviteter: 95000
	Budget material: 3000
	Budget Personal: 86400
	Budget Administration: 27960
	Budget Utgifter totalt: 214360
	Budget Resultat: 0
	Utfall Egen ekonomisk insats: 
	Utfall Annan finansiering: 3000
	Utfall Inkomster totalt: 196660
	Utfall Bidrag fran andra: 33000
	Utfall Ansokt bidrag: 161,360
	Budget Ansokt bidrag: 161,360
	Budget Bidrag fran andra: 33000
	Budget Egen ekonomisk insats: 20000
	Budget Annan finansiering: 
	Budget Inkomster totalt: 214360
	Budget Ovrigt: 2000
	Ovrigt: 6000
	Organisation1: Hela människan Kristinehamn
	Genomförda aktiviteter: Alla aktiviteter har genomförts. Dock visade det sig att det var väldigt svårt att ta fram ett tydligt och fungerande ekonomiskt underlag. Vi har varit suttit med ekonomer och fastighetsägare och tittat på förutsättningarna, men kommit fram till att det har varit för många okända variabler i nu läget för att det skulle vara möjligt att få fram ett kostnadsförslag. Dock har dessa ekonomer och fastighetsägare ställt sig till förfogande, kostnadsfritt, om/när det blir dags att titta på detta på allvar och när alla förutsättningarna är klara!
	Uppnått Resultat: Förstudien visar att det från alla inblandade parter finns en önskan, en vilja och en insikt om att det finns ett behov av ett lågtröskelboende i Kristinehamns kommun. Vi hade redan från början hört av brukarna att det fanns en önskan om ett komplement till kommunens boende men när vi började kolla med butiksinnehavarna, polisen samt kommunen, ja men då framkom det att det fanns en STOR önskan om ett boende som skulle kunna göra så stor skillnad för alla främst självklart för brukarna, men även butiksägarna kunde se en fördel för deras egen del, med förhoppningsvis färre stölder och oro. Polisen kan redan nu se en effekt av att vi på vinterhalvåret serverar soppa för hemlösa och missbrukare på onsdagar, för de onsdagar är det lugnare runt lunch och en stund efter att de fått i sig lite mat. Kommunen ser att de inte kan tillmötesgå, i deras egna insatser, hela det behov av olika boendeformer som finns och önskar därför gärna att det tillkommer ett komplement. 
	Övrig information: Det positiva som vi upptäckte var att alla som vi fick hjälp av, allt ifrån från ekonomer till biluthyrare. sa att de ville ge oss rabatt eller inte ha någon ersättning alls. Så detta har gjort att vi inte alls har lagt de summor på aktiviteter vi räknat med. Detta har samtidigt gjort det möjligt för mig, som projektansvarig, att fortsätta mitt arbete och ta tag i alla de trådar som dög upp under årens gång. Så därför har vi omdisponerat de ekonomiska resurserna utan att ändra uppdraget eller uppgift med projektet. Vi har hela tiden haft och har en dialog med kommunen kring detta. Och nu äntligen, har vi fått en verksamhetschef inom Socialförvaltningen som insett att det kan sparas pengar inom kommunen om vi får ett lågtröskelboende. Så därför kommer vi till hösten 2022 nu fortsätta detta arbete med Lågtröskelboendet och förhoppningsvis kommer vi då till skott och kan börja arbeta med detta på riktigt. Detta skulle inte ha varit möjligt utan allt det arbete och kontakter som har blivit möjliga tack vara ert ekonomiska stöd till oss här på Hela människan Kristinehamn.Vi är tacksamma för att vi har fått skjuta fram redovisningen pga  Pandemin och personella frågor och samtidigt säga att vill ni ha ytterliga information eller har frågor så ställer vi självklart upp.
	E-post_2: curt.zetterlund@gmail.com
	E-post: arvid.lundtoft@helamanniskan.se


