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Dnr KOF/2017:175

7
Tjänsteresa till USA för Oskar Ling
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner studieresa till Iowa, USA, mellan den
7 och 14 oktober för Oskar Ling, arbetsledare på Musikhuset Norsborg.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har erbjudits en plats i en delegation från
Botkyrka som ska göra en studieresa till Iowa, USA i oktober 2017.
Förvaltningen ser detta som en möjlighet för arbetsledaren på Musikhuset i
Norsborg att inhämta viktiga kunskaper och bygga relationer för det fortsatta våldsförebyggande arbetet i Norsborg.
Syftet med resan är att förse delegationen med inspiration och kunskap att
arbeta med våldsprevention utifrån en socioekologisk modell. En kunskapsbas från ett sammanhang som är längre fram än Sverige och som har en svårare kontext att jobba utifrån. Genom en delegation sammansatt med förtroendevalda, tjänstepersoner och mentorer (ungdomar) skapar besöket förutsättningar att få med fler viktiga perspektiv kring hur arbetet ska omsättas i
en kontext för Botkyrka samt en gemensam kunskapsbas utifrån en ”hela
kommunen-ansats”.
Studiebesöket kommer att bidra med kunskap och erfarenhetsutbyte samt
inspiration för vidare utveckling. Resan för mentorerna finansieras med externa medel. För förtroendevalda och tjänstepersoner uppgår kostnaden till
260 000 kr som kommunstyrelsen beslutat att finansiera (KS/2017:290).
Även polis och räddningstjänst deltar i studiebesöket, med egen finansiering.
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Tjänsteresa till USA för Oskar Ling
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner studieresa till Iowa, USA, mellan den
7 och 14 oktober för Oskar Ling, arbetsledare på Musikhuset Norsborg.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har erbjudits en plats i en delegation från
Botkyrka som ska göra en studieresa till Iowa, USA i oktober 2017.
Förvaltningen ser detta som en möjlighet för arbetsledaren på Musikhuset i
Norsborg att inhämta viktiga kunskaper och bygga relationer för det fortsatta våldsförebyggande arbetet i Norsborg.
Syftet med resan är att förse delegationen med inspiration och kunskap att
arbeta med våldsprevention utifrån en socioekologisk modell. En kunskapsbas från ett sammanhang som är längre fram än Sverige och som har en svårare kontext att jobba utifrån. Genom en delegation sammansatt med förtroendevalda, tjänstepersoner och mentorer (ungdomar) skapar besöket förutsättningar att få med fler viktiga perspektiv kring hur arbetet ska omsättas i
en kontext för Botkyrka samt en gemensam kunskapsbas utifrån en ”hela
kommunen-ansats”.
Studiebesöket kommer att bidra med kunskap och erfarenhetsutbyte samt
inspiration för vidare utveckling. Resan för mentorerna finansieras med externa medel. För förtroendevalda och tjänstepersoner uppgår kostnaden till
260 000 kr som kommunstyrelsen beslutat att finansiera (KS/2017:290).
Även polis och räddningstjänst deltar i studiebesöket, med egen finansiering.
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