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Ansökan från Kriscentrum för Män i Västmanland om bidrag 2014 
Bakgrund 
Kriscentrum för Män i Västmanland (KMV) har inkommit till Sala kommun med en 
ansökan om 77 tkr i bidrag till KMV för verksamhetsåret 2014. Resterande belopp 
söks från länets övriga kommuner och landstinget. Budget för år 2014 är 1 339 tkr. 

Inför verksamhetsåret 2013 behandlades frågan om finansiering av KMV i VKL:s 
styrelse. Finansieringen ordnades då med en kostnadsfördelning med bidrag från 
Landstinget Västmanland på 450 tkr, Västerås stad 450 tkr och 400 tkr från övriga 
kommuner, i enlighet med en kostnadsfördelningsmodell i KMV:s ansökan. Sala 
kommun beslutade 2012-12-06, § 274, att anvisa 74.700 kronor i bidrag till KMV 
år 2013. 

KMV:s verksamhet täcker hela länet och har sedan starten 2008 två anställda på 
50%. KVM ger vid behov mer detaljerad information till respektive finansiär 

Förslag till beslut 
Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna ärendet till budgetberedningen. 



Bilaga KS 2013/242/2 

Till Sala kommun 

Ansökan om bidrag till KMV för verksamhetsår 2014 

Härmed ansöker Kriscentrum för Män i Västmanland om 77 000 kr från Sala kommun för 
verksamhet år 2014. Resterande belopp söks från länets kommuner och landstinget. Budget 
för 2014 är 1339 tkr. 

KMV är en ekonomisk förening med styrelse. Föreningen har i september 2013 18 
medlemmar. KMV startade år 2008 med två anställda på 50%. 

Inför verksamhetsåret 2013 behandlades frågan om finansiering av KMV i VKl:s styrelse den 
12 oktober 2012, §9. Finansieringen ordnades med en kostnadsfördelning med bidrag från 
landstinget Västmanland på 450 tkr, Västerås stad 450 tkr och 400 tkr från övriga 
kommuner, i enlighet med en kostnadsfördelningsmodell i KMV's ansökan. För KMV's 
verksamhet har detta gett möjlighet till stabil och länstäckande verksamhet med KMV's två 
heltidsanställda behandlare. Verksamheten har fortsatt att utvecklas och når nu fler män i 
behov av stöd än tidigare. Under helåret 2012 deltog 74 män i individuellt samtalsstöd och 
åtta i gruppsamtal, merparten pga våldsproblematik. Antal barn under 18 år i berörda 
familjer uppgick till134. Verksamheten täcker hela länet. Verksamhetens omfattning januari 
-augusti 2013 är i samma nivå som motsvarande period 2012. 

KMV arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling och kvalitetssäkring av verksamheten. 
De två anställda har psykoterapeutisk kompetens steg 1, ickevåldsgruppledarutbildning samt 
utbildning för att stärka trygghet barn-föräldrar (circle of security), m.m .. 

KMV deltar i samverkansforum för kvinnofridsarbetet i Västmanland, för att medverka till 
trygga förhållanden för kvinnor och familjer. 

KMV har tagit del av Socialstyrelsens meddelandeblad nr 2/2012 angående "Socialnämnders 
respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförande av insatser enligt 
socialtjänstlagen". KMV har ej avtal med socialnämnd att utföra socialtjänst. KMV anser sig 
ändå ha ansvar att verka enligt intentionerna och tillämpliga delar i meddelandebladet vad 
gäller god kvalitet och systematiskt kvalitetsarbete, där även SOSFS 2011:9 är aktuell. 

KMV ger vid behov mer detaljerad information till VKl och respektive finansiär. 

Hallstahamm_ar i s ~er 2013 



Kriscentrum för män i Västmanland 
Tel 070-202 37 59, e-post: gelin@telia.com, kmv@kriscentrum.nu 

Finansiering av KMV verksamhetsåret 2014 

Vår preliminära beräkning om fördelning av anslag baseras på en budget på 1339 tkr och ett 

invånarantal på ca 255 000 (i Västmanland). Därigenom säkras KMV's fortsatta verksamhet med 
länstäckande insatser . 

KMV presenterar en möjlig finansieringsmodell, som härmed överlämnas tilllänets kommuner, till 
Landstinget Västmanland och till VKL, med en stark förhoppning om samordnad finansiering av år 
2014. Modellen är identisk med finansieringsmodellen för verksamhetsåret 2013 och baseras på 
invånarantal per kommun. 

Möjlig finansieringsmodell: 

Landstinget Västmanland 463 500 kr 
Västerås stad 463 500 kr 
Arboga kom m u n 47 500 kr 
Fagersta kommun 44 600 kr 
Hallstahammars kommun 54 300 kr 
Kungsörs kommun 28 700 kr 
Köpings kommun 88 600 kr 
Norbergs kommun 20 400 kr 
sala kommun 77 000 kr 
skinnskattebergs kommun 15 700 kr 
Surahammars kommun 35 200 kr 


