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Bakgrund
Sedan år 2003 bedriver Precens, från början med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen
och Alkoholkommittén, ett projekt där föräldraträningscirklar och ledarskap i klass
rummet för lärare utvecklas. Projektet hette från början PMT som står för Parent Management Training, men ändrades efter ett år till Komet (kommunikationsmetod). Den
ursprungliga idén kommer från forskning i USA om ”vad som fungerar” och visar på
goda resultat. Cirklarna vänder sig till föräldrar med barn i åldrarna 3-10 år, vilka kan
vara utagerande eller uppvisar lättare beteendestörningar, koncentrationssvårigheter
m.m. Syftet med cirklarna är att föräldrar ska hitta sätt att interagera med sina barn så
att de kan minska bråk och utagerande från barnets sida. Med bidrag från Kompetensfonden och Länsstyrelsen har verksamheten kunnat utökats ytterligare under år 2005.
Precens projektanställda psykologer utbildar och handleder cirkelledare inom samtliga
stadsdelsförvaltningar och cirka 1 000 föräldrar har hittills deltagit i cirklarna från starten.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Preventionscentrum Stockholm – Precens.
Nuläge
Efterfrågan på nya preventions- och behandlingsinsatser har ökat markant de senaste
åren. Såväl stadsdelsförvaltningar som statliga myndigheter har vänt sig till Precens
med önskemål om utveckling av ”kometprogram” för olika grupper. Med ekonomiskt
stöd från Kompetensfonden, Länsstyrelsen, Mobilisering mot narkotika, Alkoholkommittén, Statens folkhälsoinstitut m.fl. har detta lett till ett omfattande utvecklingsarbete som för närvarande sysselsätter en projektledare, fem psykologer och ett par
andra medarbetare. Ett nära samarbete finns med FoU-enheten som också utvärderar
de olika programmen.
Kometprojektet omfattar numera flera olika program:
- fKomet (föräldraKomet). Föräldracirklar som vänder sig till föräldrar med barn i
tre- till tioårsåldern. Anpassas också f.n. till adoptivföräldrar.
- sKomet (skolKomet). Vänder sig till lärare som vill utveckla sitt ledarskap i klassrummet för att bättre kunna bemöta ”stökiga” elever.
- iKomet (individuell Komet, eller ”behandlingskomet”). En behandlande insats för
vård inom socialtjänsten. (Under utveckling.)
- Tonårskomet. Det finns en stor efterfrågan på Komet för föräldrar till barn i elvatill sextonårsåldern. Bygger på samma principer som Komet för mindre barn men
behöver anpassas till andra behov, t.ex. krävs inslag som handlar om frigörelseprocessen, där föräldern både måste ha kontroll – och släppa den. (Nyligen påbörjat.)
- SiSKomet (samarbetsprojekt med Statens institutionsstyrelse). Program för att underlätta återvändandet från institutionsvård till hemmet. (Nyligen påbörjat.)
- FörskoleKomet. Kometprogram för förskolepersonal. (Under planering.)
- Samarbetsprojekt diskuteras också med Familjehemsenheten och Maria Ungdom.
Flera av dess program kommer också att anpassas till olika kulturella förhållanden.
Förvaltningens synpunkter
I och med utgången av år 2006 upphör Kompetensfonden och därmed projektbidragen
från den. Länsstyrelsen kräver en plan för implementering i ordinarie verksamhet för
fortsatta bidrag. Det ekonomiska stödet från Alkoholkommittén och Mobilisering mot
narkotika kommer sannolikt snart att upphöra. Kometprojektet inom Precens har byggt
upp en gedigen kompetens och åtnjuter stort förtroende hos olika samarbetspartner.
Programmen är till stor nytta för familjer och stadsdelsförvaltningar som det är angeläget att förvalta och utveckla. Förutsättningar finns också för fortsatt utveckling av
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Komet inom flera områden, förebyggande och behandlande insatser. Nu är projektets
ambition främst att underhålla och säkra den uppnådda utvecklingen och kompetensen
framförallt inom stadsdelarna men även inom Precens.
För att säkerställa Kometprojektet behövs en central funktion som efter 2006 till viss
del är anslagsfinansierad för att skapa stabilitet och säkerhet och förvaltningen har därför hemställt om 2 mkr för detta ändamål i budgetreservation för år 2007, vilket behandlades i socialtjänstnämndens marssammanträde 2006. Enhetens uppgift skulle i
huvudsak vara att säkra och utveckla förebyggande och behandlande evidensbaserade
metoder i socialt arbete. Kometprojektet bör även framledes kunna komplettera sin
budget med inkomster från utbildningar, föreläsningar, samarbetsprojekt och projektbidrag.
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