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Studieresa till Juan les Pins, Frankrike för
Bromstensgårdens personalgrupp
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner att Bromstensgårdens personalgrupp
åker på en studieresa till Frankrike, Juan les Pins, den 30 april t.o.m.
den 3 maj 2014.
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Sammanfattning
Utrednings- och akuthemmet Bromstensgården har för avsikt att
göra en studieresa och under ledning av organisationskonsult och
seminarieledare Christer Olsson, arbeta med det vardagliga
samspelet i personalgruppen för att få inspiration, mana till
eftertanke och handling. Personalgruppen kommer också att göra ett
studiebesök vid Centre Communal D´Action sociale de Nice.
Studieresan planeras att äga rum mellan den 30 april och den 3 maj
2014.
Ärendet
Utrednings- och akuthemmet Bromstensgården har för avsikt att
göra en studieresa och under ledning av organisationskonsult och
seminarieledare Christer Olsson, arbeta med det vardagliga
samspelet i personalgruppen för att få inspiration, mana till
eftertanke och handling.Personalgruppen kommer också att göra ett
studiebesök vid Centre Communal D´Action sociale de Nice.
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Arbetet inom verksamheten har under senare tid upplevts som tungt
p g a att socialtjänsten placerar barn och föräldrar med svår
psykosocial problematik vilket innebär en krävande psykosocial
arbetssituation. Personalgruppens sammansättning har varit stabil
under många år men under 2013 och 2014 har några i
personalgruppen slutat och ersatts av ny personal. Det finns stora
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behov av att hitta bra samarbetsformer i syfte att göra ett gott
gemensamt arbete.
Runt varje familj arbetar ett team bestående av fyra familjeutredare
varav två familjeutredare arbetar dagtid och två är schemalagda.
Teamet utför utredningsarbetet tillsammans med övriga
familjeutredare under 10 – 12 veckor som är Bromstensgårdens
utredningstid. Detta ställer krav på att kunna arbeta både nära och
samtidigt hålla viss distans till de inskrivna familjerna.
Syftet med denna studieresa är att ge personalgruppen möjlighet att
arbeta med ovan nämnda krav på nära samarbete.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen Individ och familj.
Förvaltningens förslag
Utifrån det som har beskrivits föreslår stadsdelsförvaltningen att
stadsdelsnämnden godkänner att Bromstensgårdens personalgrupp
åker på en studieresa till Frankrike, Juan les Pins, den 30 april t.o.m.
den 3 maj 2014.
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