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Till
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Centrum för gruppstöd för utsatta barn
( 1 bilaga)
Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden godkänner projektets fortsatta inriktning och ger
förvaltningen i uppdrag att utveckla Centrum för gruppstöd i enlighet
med detta tjänsteutlåtande
2. Socialtjänstnämnden godkänner att tjänsteutlåtandet avges som
delrapport till Länsstyrelsen
3. Socialtjänstnämnden ansöker om fortsatt utvecklingsbidrag från
Länsstyrelsen för ett andra år till projektet Centrum för gruppstöd enligt
bilagda förslag till ansökan

Dag Helin
Fredrik Jurdell

Sammanfattning
Vid Socialtjänstnämndens sammanträde 2006-06-13 beslutades att inge
ansökan till Länsstyrelsen för utvecklingsbidrag till ett projekt med syfte att
utreda lämplig form för ett Centrum för gruppstöd för barn som riskerar att fara
illa. De grupper av barn som beskrivs i ansökan är barn till föräldrar med
psykisk ohälsa, barn till föräldrar med missbruksproblem samt barn som har
varit utsatta för att ha bevittnat våld i familjen.
Projektet påbörjades 2006-09-18. Förvaltningen har varit i kontakt med
samtliga stadsdelar samt tagit ett stort antal kontakter med andra myndigheter
samt organisationer verksamma inom området, barn som far illa.
Förvaltningen kan genom sin kartläggning konstatera att det finns behov av att
utveckla ett Centrum för gruppstöd i stadens regi.
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Bakgrund
Vid Socialtjänstnämndens sammanträde 2006-06-13 beslutades att inge
ansökan till Länsstyrelsen i Stockholm för utvecklingsbidrag till ett projekt
med syftet att utreda lämplig form för ett Centrum för gruppstöd för barn som
riskerar att fara illa. Länsstyrelsen biföll Socialtjänstnämndens ansökan 200607-07. Projektet påbörjades 2006-09-18. De grupper av barn som beskrivs i
ansökan är barn till föräldrar med psykisk ohälsa, barn till föräldrar med
missbruksproblem samt barn som varit utsatta för att ha bevittnat våld i
familjen. Det gruppstöd som åsyftas är den arbetsmetod som framgångsrikt har
använts i Sverige sedan slutet av 80-talet och där Ersta Vändpunkten har varit
föregångare till i stort sett allt senare arbete med barn och unga i grupp i de tre
målgrupperna. Det vanliga är att barngruppen träffas ca 15- 20 gånger. Att
varje träff ha ett bestämt tema och att temat tydliggörs genom ”föreläsningar”,
lekar och övningar. Det grundbudskap man förmedlar till barnen är att du är
inte ensam, du har ingen skuld till att dina föräldrar missbrukar/mår dåligt. Du
har rätt att ha det bra även om andra mår dåligt. Du behöver inte få en likadan
situation som vuxen. Du har personliga rättigheter och personliga gränser. Du
har rätt att säga nej.
Projektet Centrum för Gruppstöd har föregåtts av ett tidigare projekt, Barnstöd
Stockholm. Det projektet drevs med medel från stadens kompetensfond under
perioden 2005-03-01 till 2006-10-31. Projektet Barnstöd Stockholms primära
syfte har varit att öka kunskapen om livsvillkoren för barn till föräldrar som
missbrukar, barn till föräldrar med psykiska funktionshinder och barn som
lever med våld i nära relationer. Stora utbildningsinsatser har genomförts och
man har med projektet vänt sig till personal inom förskola/skola samt
socialtjänstens enheter inom Individ- och Familjeomsorgen. Projektet Barnstöd
Stockholm genomförde under våren 2006 en kartläggning av
stadsdelsförvaltningarnas gruppstöd och kunde konstatera en liten ökning av
grupper. Med det stora antal barn som är invånare i Stockholm och med hänsyn
till tillgänglig statistik gällande antal barn i målgrupperna, så är utbudet av
grupper mycket begränsat.
Projektet Centrum för gruppstöd har sedan starten gjort en grundlig och
omfattande genomgång av stadens idag verksamma grupper, frivilligsektorns
arbete med målgrupperna samt tagit kontakter med Stockholms läns landsting
och Svenska kyrkan. Projektet har även talat med verksamheter på andra orter i
landet.
De flesta stadsdelsförvaltningar beskriver hur de har svårigheter att rekrytera
till stödgrupper då det oftast råder en stor osäkerhet om huruvida det kommer
att vara möjligt att starta grupp. Det är svårt att veta om det går att samla barn i
passande ålder, om man har tillgång till utbildad personal med tid att avsätta
samt lämplig lokal.
Förvaltningen kan genom sin kartläggning konstatera att det finns behov av
att utveckla ett Centrum för gruppstöd i stadens regi. Det är inte rimligt att det
stöd som erbjuds utsatta barn är avhängigt vilken stadsdelsförvaltning man
tillhör eller huruvida frivilligsektorns grupper har resurser att erbjuda plats.
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Medel bör avsättas till en samordnande funktion inom Stockholms stad för
verksamhetsstöd till stadsdelsförvaltningarnas arbete med stödgrupper för
utsatta barn. Samordnaren ska även fungera som en länk till frivilligsektorn.
I detta tjänsteutlåtande används begreppet barn för alla människor i åldern 0-18
år. I Stockholms stad bor drygt 153 000 barn under 18 år.
Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom staben för utredning och projekt.
Varje barns rätt
Barn till föräldrar med psykisk ohälsa, barn till föräldrar med
missbruksproblem samt barn i familjer där våld och övergrepp mellan vuxna
förekommer utgör särskilt utsatta grupper i samhället. Allt för ofta omfattas ett
och samma barn av problematik från flera av dessa områden och därtill
ekonomisk utsatthet.
Genom forskning kan vi konstatera att utsatta barn löper en mycket förhöjd risk
att utvecklas på ett ogynnsamt sätt och få egna likartade problem i vuxenlivet.
Genom forskning vet vi också att barn som trots svåra uppväxtförhållanden
utvecklas till socialt välfungerande vuxna har haft stöd och bekräftelse från
någon vuxen under uppväxten.
Man kan konstatera att varje barn har sin egna unika och självständiga rätt till
ett anständigt liv, här och nu, barndomen är inte endast en transportsträcka till
det produktiva vuxenlivet. Varje enskilt barn har rätt att leva ett så fullgott liv
som möjligt och samhället har ett ansvar för att främja detta.
Barnkonventionens artiklar stärker på alla vis detta synsätt.
Tre vitt skilda områden med definitiva beröringspunkter
Barn till föräldrar med psykisk ohälsa, barn till föräldrar med
missbruksproblem samt barn i familjer där våld och övergrepp mellan vuxna
förekommer lever alla i en utsatt situation. Graden av utsatthet kan givetvis
variera. Känslor av skuld, skam, obegriplighet, oförutsägbarhet och ett allt för
stort ansvarstagande är något som barn från samtliga grupper kan beskriva.
Man kan konstatera att när det gäller stödgruppverksamhet så är graden av
igenkännande mycket viktig och avlastande för barnen. Det är också viktigt att
veta den primära orsaken till varför man träffas i grupp. Det är värdefullt att få
tala om sin situation och förstå att man inte är ensam. Det är av stor vikt att
gruppledarna har kunskap inom det område gruppen handlar om. T.ex. vad det
kan innebära att ha en deprimerad förälder, och vad depression är.
Gruppstöd är ett erbjudande och en möjlighet till hjälp som skall ses som en
resurs för barnet liksom hela det familjesystem som barnet ingår i. Att erbjuda
parallella föräldragrupper har visat sig vara verksamt då det gäller rekrytering
samt förväntat resultat. De verksamheter som projektet har varit i kontakt med i
landet förespråkar parallella föräldragrupper.
Det är viktigt att slå fast att gruppstöd aldrig kan ersätta terapeutisk hjälp eller
akuta krissamtal, vilket en del barn i första hand är i behov av. Ett barns behov
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av skydd kan inte ersättas med stöd i gruppform. Socialtjänstens ansvar att göra
en individuell bedömning av vad barnet behöver kvarstår oförändrad.
Barn till föräldrar med psykisk ohälsa
Barn till föräldrar med psykisk ohälsa kallas ofta de ”osynliga barnen”. Detta
är en beskrivning som stämmer med verkligheten. I projektets kartläggning av
grupper för utsatta barn, är detta definitivt den minst tillgodosedda gruppen.
Den enda verksamhet som projektet kommit i kontakt med i Stockholms stad
som träffar dessa barn i grupp är verksamheten Källan som drivs av
Schizofreniförbundet.
Barn till föräldrar med psykisk ohälsa är även det område som det är minst
skrivet om och det finns inga upptryckta och officiellt spridda manualer för
metoder i grupp. Dock är ett metodutvecklingsarbete på gång, bland annat med
uppstart i Nationell psykiatrisamordning. Med all sannolikhet kommer detta
arbete att leda fram till publiceringen av en gruppmanual under våren.
För att nå gruppen barn till föräldrar med psykisk ohälsa kommer det att vara
nödvändigt att samarbeta med psykiatrins öppenvårdsmottagningar. Parallellt
med projektet Centrum för gruppstöd planerar stadsdelsförvaltningarna
Östermalm, Norrmalm och Kungsholmen ett utvecklingsprojekt i samarbete
med Stockholms läns landsting. Även detta projekt har medel från
Länsstyrelsen. Centrum för gruppstöd kommer att ha ett nära samarbete med de
tre stadsdelsförvaltningarna.
Barn till föräldrar som missbrukar
Barn till föräldrar som missbrukar är den grupp som först uppmärksammades i
arbetet med stödgrupper. Stödgrupper för barn till föräldrar som missbrukar är
också den vanligast förekommande stödgruppen både i Stockholm och resten
av landet. Det är också den stödgrupp som är mest utvärderad genom Thomas
Lindsteins (Professor vid Stockholms universitet samt rektor för
Mittuniversitet) tre rapporter från Ersta Vändpunktens barn- och
ungdomsgrupper. Inom det här området finns det framför allt två vitt sprida
utbildningar, manualer och metoder. Det är Ersta Vändpunktens material samt
Rädda Barnens ”När mamma eller pappa dricker…..”
Barn som har varit utsatta för att ha bevittnat våld
Barn som har varit utsatta för att ha bevittnat våld mot närstående är den grupp
barn där det bör erbjudas både individuella krissamtal och stöd i grupp. Många
barn som är aktuella i de två tidigare nämnda grupperna är även aktuella här.
Dessa barn når vi förutom i de ordinarie verksamheterna framför allt genom
socialjouren, polisen, stadens och frivilligsektorns skyddade boenden samt
verksamheter som riktar sig till män t.ex. Manscentrum.
Trappan är en arbetsmodell som Rädda Barnen har tagit fram och som har
använts inom socialtjänsten sedan 1999. Trappan är en metod för individuella
krissamtal och en möjlighet att synliggöra barn i familjer med
våldsproblematik för vidare bedömning av vilken hjälp barnet bör erbjudas.
Idag finns ingen utarbetad, officiell manual för arbete i grupp enligt Trappan
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eller annan modell. Det förekommer dock att man träffar barn i grupp även
inom detta område. T.ex. på Kriscentrum för kvinnor och Alla Kvinnors Hus.
Många barn som har bevittnat våld i nära relationer är svårt traumatiserade och
har uttalade behov av individuell och terapeutisk hjälp. Att som barn se den
som man är helt beroende av och som är garanten för upprätthållandet av ens
existens vara hotad till livet, kanske nära att bli ihjälslagen kräver mycket
kvalificerat stöd för bearbetning.
Gemensamt för alla tre grupper är att informationsspridning och rekrytering
måste ske i basverksamheter som förskola, skola, hälso- och sjukvården men
också i socialtjänstens alla verksamheter och via media som lokaltidningar och
nätet.
Projektet Barnstöd Stockholm
Socialtjänstförvaltningen har med medel från stadens kompetensfond drivit
projektet Barnstöd Stockholm under perioden 2005-03-01 till 2006-10-31.
Projektets primära syfte har varit att öka kunskapen om livsvillkoren för barn
till föräldrar som missbrukar, barn till föräldrar med psykiska funktionshinder
och barn som lever med våld i nära relationer. Stora utbildningsinsatser har
genomförts och man har med projektet vänt sig till personal inom
förskola/skola samt socialtjänstens enheter inom Individ- och
Familjeomsorgen. Projektet har utbildat ett stort antal medarbetare i krissamtal
samt i att vara gruppledare. Alla dessa medarbetare är en stor resurs att ta till
vara i det kommande arbetet med grupper.
I den enkätundersökning som genomfördes för att inventera
stadsdelsförvaltningarnas nuvarande och planerade stödverksamhet 2006 kunde
Barnstöd Stockholm konstatera att ett fortsatt utvecklingsarbete var att önska
för att få till stånd fler stödgrupper. Några av Barnstöds slutsatser gällande
stödgrupper var :
• att stödgrupper bör utgå från lokala förutsättningar, vid behov kan
närliggande stadsdelsförvaltningar samarbeta.
• att stödgruppsverksamheten måste ha en tydlig och hållbar organisation –
inte bäras upp av eldsjälar.
• att en samordnare kan behövas för rekryterings- och informationsarbete, att
ta emot anmälningar samt att utveckla former för dokumentation och
utvärdering.
Stadsdelsförvaltningarna
Projektet har besökt och talat med företrädare för samtliga
stadsdelsförvaltningar. Stadsdelsförvaltningarna finner att det finns ett behov
av gruppstöd för utsatta barn. De flesta stadsdelsförvaltningar välkomnar en
central organisation och samordnare för gruppstöd. Stadsdelsförvaltningarnas
socialtjänst bekräftar att den mest eftersatta gruppen är barn till föräldrar med
psykisk ohälsa, det är också den grupp barn som är mest ”osynlig”.
Projektet har kartlagt stadsdelsförvaltningarnas nuvarande samt planerade
gruppstöd och kan konstatera att endast ett fåtal stadsdelsförvaltningar har
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någon form av gruppstöd eller planerar att starta sådant. Ingen
stadsdelsförvaltning har stöd till samtliga tre grupper.
Projektet har frågat efter befintlig personal på stadsdelarna utbildade i
gruppstöd samt typ av utbildning, behov av utbildning, lokalfrågor samt
geografisk placering. Vidare har projektet tagit upp frågan om huruvida
gruppstödet till barn ska föregås av utredning och biståndsbedömning. På de
stadsdelsförvaltningar där man idag kan erbjuda gruppstöd har man
”direktintag” vilket innebär att en plats i grupp inte föregås av utredning och
biståndsbedömning, även om socialtjänsten är en stor rekryterare.
Socialtjänsten på stadsdelsförvaltningarna beskriver hur de upplever att det är
svårt att rekrytera samt motivera familjer att ta emot hjälp i form av gruppstöd
för sina barn. Det är projektets uppfattning att en bidragande orsak till detta är
att man i de flesta fall inte har några konkreta grupper att hänvisa till samt att
handläggande socialsekreterare möjligtvis har för dålig kännedom om vad de
olika grupperna innebär och vilken form av stöd grupperna faktiskt ger barnen.
På ledningsnivå verkar alla vara samstämmigt överens om att detta är en insats
som man vill ha möjlighet att erbjuda utsatta barn.
Det är viktigt nämna att det finns stadsdelsförvaltningar t.ex. Hägersten med
verksamheten Vågen, som vänder sig till barn som har föräldrar som
missbrukar. Denna verksamhet har funnits i tio år och har även utvärderats med
goda resultat. Stadsdelsförvaltningarna runt Järvafältet har ett omfattande
kvinnofridsarbete som även innebär att man har fokuserat på barnen. Även här
kommer Länsstyrelsen med största sannolikhet att bidra med projektmedel till
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, i detta fall för metodutveckling gällande
barn som har bevittnat våld. Ett framtida arbete med Centrum för gruppstöd
bör värna idag väl fungerande lokala strukturer och värdesätta och ta till vara
all den kompetens som finns på stadsdelsförvaltningarna.
Frivilligsektorn
Det var med inriktning på barn till föräldrar med missbruksproblem som Ersta
Vändpunkten startade sitt arbete 1989 utifrån Minnesotamodellens 12-stegs
program. Ersta Vändpunkten har omarbetat amerikanska program (CAP,
Children are people too) till svenska förhållanden och har gjort en pionjärinsats
då det gäller metodutveckling och utbildning av ledare. Rädda Barnen skall
även nämnas då det gäller metodutveckling och utbildning. Ersta Vändpunkten
erbjuder ett stort antal grupper för närstående till människor med
missbruksproblematik. Man har både barn och tonårsgrupper. Periodvis har
man haft mycket långa köer.
På de skyddade boenden som staden ger bidrag till, t.ex. Alla Kvinnors Hus,
erbjuds stöd till barn som har bevittnat våld. Manscentrum möter i sin
verksamhet ett stort antal män som på eget initiativ söker hjälp för sin
aggressivitet. Manscentrum arbetar tillsammans med Ersta fristad för att under
våren kunna erbjuda de barn man får kännedom om gruppstöd.
Den enda verksamhet som projektet kommit i kontakt med som träffar barn till
psykiskt sjuka föräldrar i grupp är verksamheten Källan som drivs av Ifs,
Schizofreniförbundet. Samtliga ovan nämnda verksamheter uppbär bidrag från
staden.
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Stockholms läns landsting
Stockholms läns landsting erbjuder idag genom sin verksamhet BUP Bågen
stöd till barn som har drabbats av familjens våldproblematik. Verksamheten
har dock en lång kö av barn (72 stycken, november –06) som har bevittnat
grovt våld mot närstående, nästan uteslutande mamman i familjen. BUP Bågen
konsulteras även av de ordinarie BUP-mottagningarna och BUP Bågen har ett
utvecklingsuppdrag. Landstinget har idag inget i övrigt övergripande arbete
gällande arbetet med barn i grupp i familjer där det förekommer missbruk,
psykisk sjukdom eller våld.
Projektet har inlett samtal med företrädare för de tre produktionsområdena
inom Stockholms läns landsting som motsvarar Stockholms stads
upptagningsområde angående arbetet med barn som har föräldrar med psykisk
ohälsa. Projektet kommer även att inleda samtal med BUP centralt för att
undersöka möjliga ytor för samarbete. Detta främst gällande barn som har
bevittnat våld men även de andra två målgrupperna.
Omvärlden
Projektet har besökt verksamheterna Trappan i Uppsala, Grinden i Gävle samt
Eleonoragruppen i Linköping samtliga permanentade verksamheter sedan
många år med uppdraget att erbjuda gruppverksamheter för utsatta barn.
Verksamheterna har egen lokal samt fast anställd personal. Verksamheterna
fyller hela tiden sina grupper. Projektet har även besökt Punkten och Ninnigruppen i Solna samt varit i kontakt med Gyllingen i Göteborg. Samtliga
verksamheter kan bekräfta att stadigvarande verksamheter garanterar ett
kontinuerligt flöde av grupper.
Metoder och organisation
I en stad av Stockholms storlek är det värdefullt att se möjligheterna i att arbeta
med olika metoder och program för gruppstöd. Detta är speciellt viktigt då vi
rör oss inom ett fält som är beforskat i begränsad utsträckning. Vi kan dock
konstatera att det finns en klar linje i vilka utbildningar som gruppledare har
gått och vilka program som används. Där är samstämmigheten stor och den
kommunala sektorn har haft stor glädje av frivilligsektorns arbete, framförallt
Ersta Vändpunkten och Rädda Barnen då det gäller metodutveckling och
utbildning av ledare. Uppdraget som gruppledare förutsätter goda kunskaper i
metod, grupprocesser samt kunskap om barn och barns behov. Det är självklart
att gruppledare ska ha genomgått adekvat utbildning för att garantera en jämn
och god kvalitet. Det kan finnas stora fördelar med att kombinera uppdraget
som gruppledare med ordinarie arbetsuppgifter. Liksom vid Resurscentret för
adopterade är det önskvärt att rekrytera gruppledare från stadens egna
verksamheter vilket innebär en kompetensutveckling för den personal som
kommit från stadsdelsförvaltningarna . Det blir en växelverkan mellan
gruppstödet och en ökad kunskapsnivå på stadsdelsförvaltningarna, samt att det
bidrar till informations- och rekryteringsarbetet.
Det är av vikt att arbeta kommunövergripande med frågan om gruppstöd för
barn eftersom många stadsdelar upplever stora svårigheter att på egen hand
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klara av att hålla kontinuitet i verksamheten samt att matcha lämpliga grupper
av barn samt kompetent personal.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Barnperspektivet skall genomsyra stadens samtliga verksamheter och ett
särskilt fokus skall sättas på de mest utsatta barnen. Förvaltningen kan
konstatera att barns utsatthet på grund av föräldrars missbruk, psykiska ohälsa
och/eller våldsproblematik är stor.
Att möta barn i grupp för att ge stöd och stärka barnets möjligheter till
begriplighet och minska känslor av utsatthet har erbjudits barn i Sverige sedan
slutet av 80-talet. Flera städer i Sverige erbjuder denna form av stöd i
kommunal regi. Stockholms stad har dessvärre inte lyckats med att på bredare
front erbjuda gruppstöd.
Frivilligsektorn har gått i bräschen för arbetet med utsatta barn i grupp i staden
och gör fortsatt stora insatser. I en stad av Stockholms storlek måste
förvaltningen dock konstatera att det är nödvändigt och önskvärt med flera
aktörer. Ingångarna och kontaktytorna ska vara många för de barn som behöver
hjälp. Det kan endast ses som en fördel om utbudet är varierat.
Projektet Centrum för gruppstöd arbetar enligt de övergripande målen:
• att all stadens verksamhet inom individ- och familjeomsorgen ska
genomsyras av ett barnperspektiv.
• att stadens erbjudande om gruppstöd för barn skall vara kontinuerligt och
stadigt, lika självklar som t.ex. insatsen kontaktfamilj.
• att hitta en hållbar organisation så att arbetet med stödgrupper inte vilar på
eldsjälar och tillfälliga projekt.
• att kontaktytorna/ingångarna till stöd för utsatta barn skall vara många.
• att gruppstöd skall ses som ett tillskott och en resurs för socialsekreterarna
och andra medarbetare.
• att arbetet med gruppstöd kommer att leda till en naturlig
kompetenshöjning i arbetsgrupperna inom socialtjänsten.
• att stadens samarbete med frivilligsektorn innebär fler möjligheter för
utsatta barn att få stöd.
Projektet Centrum för gruppstöd arbetar under våren med :
• att utarbeta rutiner för rekrytering till stödgrupper.
• att följa riktlinjearbetet för de olika programområdena på
Socialtjänstförvaltningens stab, för att säkerställa att barnperspektivet har
en fortsatt hög prioritet .
• att delta vid informations och utbildningstillfällen för de olika
programområdena.
• att kartlägga alla redan utbildade gruppledare som arbetar inom staden och
som är verksamma eller ej verksamma som gruppledare idag.
• att tillse att utbildning erbjuds i de fall som behövs.
• att teckna avtal med de gruppledare som kan påbörja grupper under hösten.
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•
•
•
•
•
•
•
•

att stärka nätverk av redan verksamma gruppledare samt ”bygga på” med
nya gruppledare.
att se till att det finns lämpligt material och lösa andra praktiska frågor.
att upprätta en hemsida för information om pågående grupper.
att genomföra en omfattande informationsinsats inför uppstarten av
grupper.
att arbeta för att parallella föräldragrupper skall startas.
att organisera handledningsgrupper för verksamma gruppledare.
att organisera stadens samarbete med frivilligsektorn i arbetet med
gruppstöd till utsatta barn.
att organisera bokning av lokaler för gruppverksamhet.

Förvaltningen föreslår i detta tjänsteutlåtande/inriktningsärende att staden
inrättar en central organisation med en samordnarfunktion samt fasta
gruppledare tillika ”ambassadörer”. Ambassadörskapet kommer att bestå av
återkommande informationsarbete till t.ex. handläggare på sektioner för
missbruk och ekonomiskt bistånd, barnomsorg och skola samt Landstingets
vuxenpsykiatriska mottagningar. Detta i syfte att säkerställa att rekrytering till
grupperna sker.
Till den centrala organisationen skall gruppledare knytas på timmar. De ”fasta
gruppledarna ” kommer att verka som mentorer, vilket leder till att oerfarna
gruppledare kommer att ges möjlighet att hålla sin första grupp med en erfaren
gruppledare.
Centrum för gruppstöd skall ha som uppgift att samordna stadsdelarnas arbete
med gruppstöd för utsatta barn. Centrum för gruppstöd kommer förutom
samordning att kunna tillhandahålla utbildning, metodutveckling samt
uppföljning och utvärdering av verksamheterna.
Det är förvaltningens avsikt att före sommaren 2007 återkomma till nämnden
med ett konkret förslag till uppbyggnad av Centrum för gruppstöd samt
preliminära kostnadsberäkningar. Med denna inriktning bör frågan kunna
beaktas i stadens budget 2008.
Förvaltningen föreslår vidare att ansökan om utvecklingsbidrag för ett andra år
till projektet Centrum för gruppstöd inlämnas till Länsstyrelsen enligt bilagda
förslag till ansökan. (Bilaga 1)
Medel bör avsättas till en samordnande funktion inom Stockholms stad för
verksamhetsstöd till stadsdelsförvaltningarnas arbete med stödgrupper för
utsatta barn.

