SAMMANFATTNING av ansökan om utvecklingsbidrag till tidiga insatser
Ansökan insändes till Länsstyrelsen i Stockholms län, Sociala enheten, Box 22067, 104 22 Stockholm
Utvärdering av ffKomet – förstärkt föräldraKomet – en tidig insats
Stockholms stad, Precens, Socialtjänstförvaltningen, 106 64 Stockholm
Charlotte Skawonius, 08 508 25 603, charlotte.skawonius@sot.stockholm.se
1 år 1.7.2007 –30.6.2008
Behov av att utvärdera behandlingsinsatser på hemmaplan som riktar sig till familjer med
barn, som är okoncentrerade, störande och bråkiga och som riskerar att utveckla missbruk
och kriminalitet. Ju tidigare insatsen kan göras desto större chans att den lyckas.
Beskriv
Se ovan. Målgrupper är familjer med barn och unga upp till 16 år samt de professionella,
målgrupp
framförallt socialsekreterare som kompetensutvecklas.
Vilken metod
Randomiserad studie med mätning före, under, efter och efter 6 månader
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Föräldrarna rekryteras via stadsdelar som arbetar med Komet. För att delta i studien måste
föräldrarna ha en bestämd mängd svårigheter, dessutom måste barnen visa en viss mängd
beteendeproblem. För att få tillräckligt underlag för statistiska analyser krävs totalt ca 100
deltagande familjer.
Data kommer att samlas in med hjälp av enkäter och telefonintervjuer. Barnens beteendeproblem kommer att mätas med hjälp av en etablerad och normerad enkät. Föräldrarnas
psykiska hälsa kommer att mätas.
Stadsdelsförvaltningar som är intresserade av att deltaga i projektet.
Uppsala universitet, insitutionen för psykologi
Få veta om förstärkt Komet i jämförelse med traditionell Komet samt ev ”vanlig” behandling, vad
gäller barnens och föräldrarnas beteenden och situation ger bättre resultat, deessutom om hur föräldrarna i respektive grupp tillgodogjort sig innehållet i Komet och hur det är relaterat till övriga resultat.

Se ovan
Beräknad totalkostnad
Egen finansiering
Annan finansiering, kr
Bidrag som söks hos Länsstyrelsen
Datum, underskrift och telefonnummer

1 230 000 kr
565 000 kr

665 000 kr

OBS! Blanketterna måste skrivas ut. Den går inte att fylla i på datorn eller skickas elektroniskt.

PROJEKTBUDGET- BEHANDLINGSINSATSER OCH DOKUMENTATION
Huvudman: Precens, Socialtjänstförvaltningen i Stockholm
Projekt: ffKomet, utvärdering av tidiga behandlande insatser
Ansvarig kontaktperson: Charlotte Skawonius
Budgeten avser tiden: 1.7. 2007- 31.6.2008
Projekttid: start 1/7 2007, slut 31.6. 2008 = 1 år

Kostnader
Personalkostnader inkl sociala avgifter:
Projektledning 10 %, 1år
Arvode till forskningsassistent (12 månader)
Arvode till forskninghandledare
Arbetstid 32 ledare för föräldragrupper
Handledning och stöd till gruppledare
Barnvakt vid föräldragrupperna
Administration:
Del i rum, porto, telefon, kopiering, etc. (12 månader)
Gåvor/ersättning till medverkande föräldrar
Andra kostnader:
OH-kostnader
Totalsumma projektkostnader

62 000 kr
340.000 kr
200.000 kr
420 000 kr
40 000 kr
20 000 kr
100 000 kr
25000 kr
23 000 kr
1 230 000 kr

Finansiering
Egen insats
Fördelat på Socialtjänstförvaltningen och deltagande SDF
Annan finansiering
Ekonomiskt stöd från andra (myndigheter, stiftelser, organisationer)
Andra intäkter:
Sökt projektbidrag från Länsstyrelsen
Underskrift ansvarig

565 000 kr
0 kr
0 kr
665 000 kr

………………………………………………tel:08 508 25 603, charlotte.skawonius@sot.stockholm.se
Namnförtydligande Telefon E-post

