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Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män i Västmanland för verksamhetsår 2015 

Kriscentrum för män i Västmanland, nedan kallad KMV ansöker härmed om 88 000 kr 
från Socialnämnden i Sala kommun för att bedriva verksamhet år 2015. Budget för att bedriva KMV 

under 2015 uppgår till1 500 t kr. Resterande belopp söks från övriga kommuner i länet samt 

Landstinget Västmanland. 

Bakgrund 

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 och övriga kommuner i länet, i enlighet med en kostnadsfördelningsmodell i KMV:s 

ansökan. För KMV:s verksamhet har det gett möjlighet till stabil och läns täckande verksamhet med 

två heltidsanställda behandlare. 

Under 2013 genomförde samtliga kommuner i Västmanlands län en kartläggning av insatser som 

riktas mot våld i nära relationer. Kartläggningen inkluderade frågan om hur samverkan mellan flera 

kommuner kring insatser kan utvecklas. 

Samtliga kommuner och landstinget har i kartläggningen uttryckt behov av att samverka kring 

insatser för män. Utifrån kartläggningens resultat bildades en arbetsgrupp med representanter från 

kommuner och landsting som fick i uppdrag att presentera förslag på hur samverkan för män 

långsiktigt kan säkras och beställas från med år 2015. Frågan håller fortfarande på att bearbetas på 

VKL så inför 2015 finns inte något förslag hur verksamhet för män ska säkras och beställas. Med 

anledning av detta söker nu KMV medel för att bedriva verksamhet under 2015 

Landstinget Västmanland beslutade 2013 att bevilja KMV verksamhetsbidrag för åren 2014 och 2015, 

vilket innebär att KMV endast söker bidrag från kommunerna inför 2015. 

Verksamhetens innehåll och genomförande 

Kriscentrum för män i Västmanland är en ekonomisk förening och är sedan 2009 medlem i 

Rikskriscentrum. Verksamheten finns i lokaler i Västerås men bedriver även verksamhet i länets 

övriga kommuner. 

• KMV vänder sig till män i kris för att ge stöd och vägledning, för bättre kommunikation och 

samarbete med sin partner. 
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• KMV samarbetar med myndigheter och organisationer som stödjer våldsutsatta kvinnor samt 

förebygger/hindrar mäns våld mot kvinnor. 

• KMV erbjuder telefonmottagning, individuella- och gruppsamtal. 

Det förekommer även att kvinnor som utsatt sina män för våld och/eller aggressivt beteende söker 

sig till verksamheten. KMV har i dessa fall tagit ställning enligt jämlikhetsprincipen och inte avvisat 

någon av dessa kvinnor. 

Samtalvid KMV styrs av antivåldprogrammet från ATV både på individ- och gruppnivå. 

Antivåldgruppen är öppen vilket innebär att deltagare som genomgått hela programmet avslutar 

medan det tillkommer nya gruppdeltagare under tiden. 

Alla män som besöker KMV får ett erbjudande om att KMV tar kontakt med deras partner för att de 

ska få kunskap om programmet samt att lyssna på hur kvinnorna ser på männens förändringsprocess. 

Samarbete och samverkan, KMV ingår i regionala och lokala samverkansgrupper för kvinnofrid i 

Västmanland. l samverkansgrupperna finns representanter från Länsstyrelsen, Landstinget psykiatri, 

Västerås stad, Barnahuset, Kvinnocentrum, Kvinnohuset, Polisen, handläggare för äldre- och 

handikapp samt Svenska kyrkan. 

Det pågår ett kontinuerligt samarbete mellan myndigheter och frivilliga organisationer såsom 

kuratorer på länets vårdcentraler, flera familjecentrum, samt polisens personsäkerhetssamordna re. 

Samarbetet med länets socialtjänster pågår och fungerar på de flesta håll effektivt och bra. Vissa 

kommuner har bjudit in till nätverksträffar eller som stöd till män vid möte med polis och socialtjänst. 

Under 2015 kommer KMV att förstärka arbetet på att utveckla samverkan med de kommuner där det 

fortfarande inte är en smidig och effektiv process i samverkansfrågan. 

l det arbete som bedrivs inom ramen för KMV finns det starkt förankradeförebyggande aktiviteter 

och insatser. Genom att stoppa en mans våld mot sin nuvarande kvinna, förebyggs våldet mot hans 

framtida partner. Genom att stoppa våldet i familjen, bidrar KMV med att skapa en fridfull och 

våldsfri uppväxtmiljö för barn. Det är av stor betydelse eftersom framtidens våldsamma män, föds 

inom dagens våldsutsatta familjer. 

KMV har genom föreläsningar och besök i olika verksamheter, spridit kunskap om våld inom familjen 

i allmänhet, mäns våld mot kvinnor och dess konsekvenser för barn, kvinnor och män. 

statistik 2014 

Se bilaga 1 

Kvalitet och utveckling av verksamhet 

De två heltidstjänsterna har under delar av 2014 varit fördelade på en heltidstjänst och två 

halvtidstjänster. Samtliga anställda är män. De tre anställda har psykoterapeutisk kompetens steg l, 

ickevåldsgruppledarutbildning samt utbildning för att stärka trygghet barn- föräldrar (circle of 

security), trygghetscirkelns föräldraskap. 

KMV arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling och kvalitetssäkring av verksamheten. 

Utbildningsinsatsen Circle of security föranleddes av att besökare efterfrågar mer samtal kring 
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föräldrarollen. Kompetenshöjningen i personalgruppen möjliggör att verksamheten kan utveckla 

insatserna till målgruppen med pappagrupper i framtiden, vilket ligger i linje med SOSFS 2014:4 där 

man lyfter vikten av att socialnämnden bör kunna erbjuda stöd i föräldraskapet. 

KMV har tagit del av socialstyrelsens meddelandeblad nr 2/2012 angående "socialnämndernas 

respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt 

socialtjänstlagen". KMV har inte något uppdrag från någon socialnämnd att utföra socialtjänst utan 

är ett viktigt komplement till kommunernas övriga verksamhet i arbetet med att motverka våld i nära 

relationer. KMV anser sig ändå ha ett ansvar att verka enligt intentionerna och tillämpa meddelandet 

vad det gäller god kvalitet och systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. KMV har därför 

under 2014 påbörjat arbetet med att ta fram ett systematiskt kvalitetsledningssystem som kommer 

att färdigställas under våren 2015. 

Finansiering av KMV verksamhetsåret 2015. 

Vår preliminära beräkning om fördelning av anslag baseras på en budget på 1500 tkr och ett 
invånarantal på ca 255 000 (i Västmanland). Därigenom säkras KM V' s fortsatta verksamhet för 
insatser i hela länet. 

Landstinget Västmanland 
Västerås stad 
Arboga kommun 
Fagersta kommun 
Hallstahammars kommun 
Kungsörs kommun 
Köpings kommun 
Norbergs kommun 
Sala kommun 
skinnskattebergs kommun 
Surahammars kommun 

Mats Hellstrand 

Ordförande KMV 

Kontaktuppgifter 

KMV 

Sjöhagsvägen 6 A 

721 32 Västerås 

021-41 03 08 

km v@ kriscentrum.nu 

500 000 kr 
530 000 kr 
54 000 kr 
51 000 kr 
62 000 kr 
33 000 kr 

101 000 kr 
23 000 kr 
88 000 kr 
18 000 kr 
40 000 kr 
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1/1- 31/12- 2014 
Antal bokade besök män 53 

Antal bokade besök kvinn. 17 

Antal berörda barn s 
Antal partnersamtal 23 

Aktuella 2014 Avslutade under perioden 
Antal fr. Sala s o 

Anledning till besök Våld (utsatta eller utövare) Kris 
Antal 2 3 

Hänvisad Social- Polisen Eget Total 
från tjänst initiativ 
Antal 2 3 5 

Totalt 
s 

total 
s 
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1 1 1 

1/1- 31/12 - 2014 
Antal bokade besök män 1119 

Antal bokade besök kvinna 35 

Antal berörda barn under 18 125 

Antal partnersamtal 42 

Tfn rådgivning 14 

Myndighetskontakt 21 

Aktuella under Avslutade under 
perioden perioden 

Antal 96 45 

Anledning till besök Våld (och kris} Kris 
Antal i procent 75% 25% 

Hänvisad Social- Polisen Ps y k/ Nätv. Eget Fru/sambo 
från tjänst kurator Centr. initiativ flickvän 

Antal 21 13 9 8 21 11 

Aktuella 31/12 
2014 
51 

total 
100% 

Eget Internet/ 
nätverk media 

8 s 


