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Centrum för män fick för en tid sedan nöjet att träffa er i Nämnden för Folkhälsa. Vi pratade
bland annat om möjligheten för oss att genomgå utbildningen ”Samtal om våld”.
Utbildningen hålls av Alternativ till Våld i Jönköping och innehåller sammanlagt fyra dagars
sammankomster uppdelat i två inledande dagar med de andra två dagarna efter ca en månad.
Vårt syfte med att gå denna utbildning är att kunna erbjuda individuell behandling med högre
kvalitet. Idag är vi i huvudsak utbildade i material som är riktat mot gruppbehandling. En del
personer är dock inte lämpade att gå grupp. Det kan röra sig om att de har en allt för
komplicerad psykisk ohälsa, kulturella svårigheter, de kanske skulle sticka ut allt för mycket i
en grupp eller andra orsaker. Idag kan vi erbjuda en del av dessa individuell behandling men
det material vi använder är bara en slags översättning av det material som egentligen riktar sig
mot grupp.
Vi tänker att det är en rimlig målsättning att vi, genom att gå utbildningen ”Samtal om våld”, i
större grad kan erbjuda individuell behandling av hög kvalitet till dem som av någon
anledning inte kan hjälpas genom gruppbehandling.
Vi har övervägt olika alternativ för denna utbildning och räknat ut att det minst kostsamma
alternativet skulle vara att ta upp Kjell och Dan från ATV i Jönköping för sammankomsterna.
Vi kan själva stå som arrangörer och sälja platser till grannkommuner och vårdgrannar. Vi har
preliminärt bokat dem för att hålla utbildningen i Skellefteå under vårterminen 2018.
Sammanlagd kostnad för utbildningen, inkl resa, logi etc, är 109000 kr. Vi hoppas ju kunna
sälja en del platser och vill således söka ekonomisk hjälp för halva summan, 54500 kr, vilket
kan motsvara kostnaden för de sju deltagarna från Centrum för män att gå utbildningen.

Vi är tacksamma om ni kan överväga vår önskan. Om ni vill kontakta oss så går det bra att
göra det via Olov Öhman, olov.ohman@vll.se, tel: 070-5504887.
När vi ändå fått er uppmärksamhet vill vi passa på att tacka för senast, det var väldigt trevligt
att få komma och prata med er. Ni hade mycket intressanta frågor och vi hann nog lära oss en
del av varandra!
Med Vänlig hälsning!
Centrum för män
genom Olov Öhman 2017-05-23

