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Utdrag ur styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands 
Kommuner och Landsting 

Datum: 
Tid: 
Plats: 

12 oktober 2012 
13.00 - 15.30 
Kungsörstorp, Kungsör 

Beslutande: Ulla Persson, ordf. 
Elizabeth Salomonsson 
Olle ytterberg 
Per-Olov Rapp 
Denise Norström 
Kenneth Östberg 
Juha Rundgren 
Marl<~me Andersson 
Stellan Lund 
Hans Strandlund 
Anders Röhfors 
Tomas Högström 
Carcla Gunnarsson 
Torsten Källberg 
Bengt-Ake Nilsson 

(ersätter Stig Henriksson) 

(ersätter Elisabeth Unell) 

(ersätter Maria Lindelöf) 
.~~-.~~~~-.-.-.-.~-.-.-.-.-.~-.~~~-.~~-.~-.-.~-.~~-.~-.-.-.-.~-.-.-.~~~~-.~~-.-.-.-.~~ 

§ 1 
Justering av protokoll 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Juha Rundgren 
,-,-.-.-.-,-,-,-,-.-,-,-,-,-,-,-,-,-.-,-.-,-,-,-,-,-.-,-,-,-.-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-.-.-.-.-,-,-,-.-.-,-,-.-,-,-,-, 

§9 
Finansiering av KMV -kriscentrum för män I Västmanland 

1 

Skrivelse från KMV - kriscentrum för män har inkommit till VKL liksom huvudmännen har 
erhållit motsvarande skrivelse från KMV, där föreningen beskriver sin prekära ekonomiska 
situation för 2013. 

Kriscentrum för män har bedrivit en länstäckande verksamhet sedan 2010 och har erhållit 
viss finansiering från Länsstyrelsen. Inför 2013 har detta förändrats då Socialstyrelsen 
tagit över denna typ av bidragshantering och de har meddelat att de inte ska finansiera 
några pågående projekt. Tidigare har också Sala, Köping, Arboga, Hallstahammar, 
Surahammar, Fagersta och Skinnskatteberg liksom Västerås Stad och Landstinget 
bidragit till finansieringen. 

KMV har presenterat en möjlig finansieringsmodell för 2013 

Landstinget 
Västerås Stad 
Övriga kommuner 

450.000:-
450.000:-
400.000:-

Om övriga kommuner gemensamt kan finansiera 400.000 sek kan verksamheten 
upprätthållas för 2013 om inte så måste hela eller delar av verksamheten avvecklas. 
Nuvarande medarbetare är varslade. 
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Styrelsen beslutar 
att länets kommuner överväger ovanstående fördelning att bidra till KMV:s verksamhet 

för 2013 med gängse fördelning enligt invånarantal (bilaga 2) . 

. -.-.-.-.-.-.-.-.... -.-.... -.-.-.-.-.-.-.-.-.... -.-.... -.-.-.-.... -.- .... -.... -.-.-....... -.-.-.-.-.-.-.-.... -....... -.... -,-, 

Vid protokollet: Monika Eriksson-Bertilsson 
Justerat: Ulla Persson / Juha Rundgren 
.-.-.... -.......... -.-.- .... -.-.-.-.-.-.-.... -.-.-.... -.-.-.-....... -.-.... -.-.-.-.-.-.... -.-.... -.-.-.... -.-.-.-.-.-.......... -. 

~ät;!/draget intygar: 

~-?~~2~};1.~?'/.I-/#-)y 
Ing-Marie Enkvist 

Utdraget sänt till: Kommunstyrelserna och Landstingsstyrelsen i Vastmanlands lan 
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BILAGA 2 
Styrelseprot 12 okt 2012 

Förslag till finansiering KMV Kriscentrum för män 2013 

Kostnad totalt 400000 
Fördelat på alla kommuner exklusive Västerås 

Kommun Befolkning 1/1 2011 Procent Fördelning Avrundat 

Arboga 13309 11,53% 46 111 46100 

Fagersta 12502 10,83% 43315 43300 

Hallstahammar 15200 13,17% 52662 52700 

Kungsör 8069 6,99% 27956 27900 

Köping 24828 21,50% 86019 86000 

!i.orberg 5717 4,95% 19807 19800 

Sala 21553 18,67% 74673 74700 

Skinnskatteberg 4411 3,82% 15282 15300 

Surahammar 9864 8,54% 34175 34200 

Totalt 115453 100,00% 400000 400000 
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Kriscentruin för Män 
i Västmanland 

Till landstinget Västmanland och sociala nämnderna i Västmanlands kommuner 

Ett läges beskrivning 

länsstyrelsen i Västmanland betonar i sin länsstrategi för att motverka mäns våld mot 
kvinnor att "våldsutövande män bör erbjudas stöd för att förändra sitt beteende för att 
förhindra fortsatta använda våld" och att deras "föräldraskap och omsorgsförmåga bör 
uppmärksammas". Vidare hävdar länsstyrelsen att möjlighet ska ges till icke dömda män för 
stöd och behandling hos KMV och att "säkerställa ett långsiktigt finansieringsstöd för 
Kriscentrum för mäns verksamhet". 

Kriscentrum för män har sedan start 15 augusti 2008 finansierats inom ramen för länets 
samordnade kvinnofridsarbete, med medel från i första hand länsstyrelsen, landstinget 
Västmanland och Västerås stad. Grundbemanningen har varit två halvtidsanställda med 
verksamhet stationerad i Västerås. Sedan år 2010 bedriver KMV verksamhet i länets alla 
länsdelar. För åren 2010-2011 har detta gjorts möjligt med hjälp av projektmedel på 500 
tkr/år från Ungdomsstyrelsen, så att de två anställda har kunnat arbeta heltid. Därigenom 
har verksamheten bedrivits länstäckande genom "det mobila teamet". 
Under år 2012 finansieras både grundbemanning för Västerås och den länstäckande mobila 
verksamheten via statligt bidrag, lanstingsbidrag och bidrag från kommunerna i länet. Dessa 
var Sala, Köping, Arboga, Hallstahammar, Surahammar, Fagersta och Skinnskatteberg. 
Västerås stad finns med på det statliga bidraget och kommunerna Norberg och Kungsör 
avstod att medverka. 

Inför 2013 har läget förändrats. Socialstyrelsen har tagit över statliga bidrag som tidigare 
utdelades av länsstyrelserna. Socialstyrelsen kommer inte att finansiera redan pågående 
projekt. KMV har återkommande redovisat sin verksamhet och utvärderingar, med hög 
kvalitet sedan start 2008, och med länstäckande verksamhet sedan 2010. Behovet av 
kontinuerlig och samordnad finansiering är stort. Vi befinner oss i en situation där KMV:s 
"vara" eller "icke vara" bör diskuteras av er och andra beslutfattare inom Västmanlands 
kommuner och Landsting. 

Hans Gelin 
Ordförande 
Kriscentrum för män i Västmanland 

Bilaga: fördelning av anslag 



Finansiering av KMV verksamhetsåret 2013 

Vår preliminära beräkning om fördelning av anslag baseras på en budget på 1300 tkr och ett 

invånarantal på 254 660 (2012-03-31) i Västmanland. Därigenom säkras KMV's fortsatta 
verksamhet i Västerås och i länsdelarna, med krisstöd till män i länets samtliga kommuner. 
Ovanstående belopp är beräknat efter det minsta möjliga kostnad för att bedriva en rättssäker 
verksamhet på Kriscentrum för män. 

KMV har ej detaljerad information om rimligaste anslagsfördelningen mellan länets kommuner och 
landstinget. Därför avstår vi från att söka bestämda belopp från respektive intressent. KMV 
presenterar istället en möjlig finansieringsmodell, som härmed överlämnas till länets kommuner, till 
Landstinget Västmanland och till VKL, med en stark förhoppning om samordnad finansiering av år 
2013. 

Möjlig finansieringsmodell: 
Landstinget Västmanland 450 tkr 
Västerås stad 450 tkr 
Övriga länets kommuner 
proportionellt fördelat 
utifrån fOlkmängd 400 tkr 

Då ansträngningar pågått under år 2012 att säkra ekonomin för år 2013 har KMV valt att ej gå ut med 
detta brev tidigare, och beklagar att det nu sker sent under 2012. Det innebär också att KMV behöver 
varsla de två anställda 1 oktober 2012 om uppsägning ljanuari 2013, för att möjliggöra deras 
arbetslöshetsersättning. 

Vi behöver veta om verksamhet för våldsutövande män/män i kris kommer att finansieras för 2013 
och framåt. Därför det är angeläget att både landstinget och kommunerna i länet kommer överens 
och bestämmer\om finansieringen av KMV. 

Vi behöver svar senast 15/11. 


