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Sammanfattning

Grundskolenämnden vill anordna en politisk hearing under hösten 2020, förslaget är att anordna
hearingen den 23 september på eftermiddagen efter nämndens sammanträde.
Syftet med en hearing är att förtroendevalda får ta del av synpunkter, idéer och infallsvinklar
som kan bidra till att göra skolpolitiken i Malmö relevant och aktuell. Vidare får de inbjudna
aktörerna träffa andra verksamma inom skola/barn och unga i ett helt nytt forum, kan få
inspiration till att vidareutveckla den egna verksamheten, samt möjlighet att framföra
synpunkter och påverka i politiska frågor.
Temat för hearingen planeras vara ”Antisemitism och värdegrundsarbete”.
Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden anordnar en politisk hearing den 23 september 2020.
2. Grundskolenämnden beslutar att samtliga förtroendevalda i grundskolenämnden ges
möjlighet att delta.
3. Grundskolenämnden beslutar att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska utgå vid
deltagande i den politiska hearingen.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Grundskolenämnden 2020-02-25
Ärendet

Grundskolenämnden anordnade under hösten 2019 en hearing i vilken elever, skolpersonal och
andra som arbetar med barn och ungdomar bjöds in. Hearingen upplevdes som givande och
därför vill grundskolenämnden anordna en ny politisk hearing under hösten 2020. Förslaget är
att anordna hearingen den 23 september på eftermiddagen efter nämndens sammanträde i
grundskoleförvaltningens lokaler.
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Syftet med en hearing är att förtroendevalda får ta del av synpunkter, idéer och infallsvinklar

2 (2)
som kan bidra till att göra skolpolitiken i Malmö relevant och aktuell. Vidare får de inbjudna
aktörerna träffa andra verksamma inom skola/barn och unga i ett helt nytt forum, kan få
inspiration till att vidareutveckla den egna verksamheten, samt möjlighet att framföra synpunkter
och påverka i politiska frågor.
Till 2019 års hearing erbjöds en representant från respektive parti möjlighet att delta, vilket för
2020 föreslås utökas till samtliga nämndledamöter.
Temat för hearingen föreslås vara ”Antisemitism och värdegrundsarbete”.
Ansvariga

Anders Malmquist, Förvaltningschef

