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Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att testa
och utveckla ansiktsigenkänning på Malmö stads skolor
GRF-2019-1934
Sammanfattning

Grundskolenämnden har fått möjlighet att avge yttrande om en motion av Magnus Olsson (SD)
och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att testa och utveckla ansiktsigenkänning på Malmö stads
skolor. Grundskoleförvaltningen har handlagt ärendet i samråd med gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen som också fått i uppdrag att avge yttrande om motionen.
Rättsläget för att använda denna teknik i skolan utvärderas för närvarande nationellt. Samtidigt
är det också tveksamt om metoden minskar administrationen eller i högre grad säkrar att inga
obehöriga vistas i skolmiljön jämfört med grundskoleförvaltningens nuvarande strategi som
motionen menar. Därför bedöms inte ett införande av ansiktsigenkänning stå i rimlig proportion
till behovet enligt Dataskyddsförordningen.
Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pours (SD)
motion om att testa och utveckla ansiktsigenkänning på Malmö stads skolor.
Beslutsunderlag





Motion
G-Tjänsteskrivelse GRN 190417 Remiss angående motion om att testa och utveckla
aniktsigenkänning på Malmö stads skolor
Förslag till yttrande GRNAU 190405 Motion av Magnus Olsson (SD) om att testa och
utveckla ansiktsingenkänning på Malmö stads skolor

Beslutsplanering

Grundskolenämndens arbetsutskott 2019-04-05
Grundskolenämnden 2019-04-17
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige, registrera.stk@malmo.se

SIGNERAD

2019-03-22

Ärendet
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Grundskolenämnden har fått i uppdrag att avge yttrande om en motion av Magnus Olsson (SD)
och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att testa och utveckla ansiktsigenkänning på Malmö stads
skolor. Ärendet har handlagts i samråd med ansvarig handläggare på gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen. Innehållet i motionen och grundskoleförvaltningens synpunkter
på motionen beskrivs enligt nedanstående redovisning.
Motionens innehåll
Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) föreslår att kommunstyrelsen och
grundskolenämnden får i uppdrag att, tillsammans med berörda förvaltningar, ta fram ett förslag
om att testa och utveckla ett system med ansiktsigenkänning på Malmös skolor. Motionärerna
yrkar på att ett projekt som genomförts i Skellefteå kommun ska ligga till grund för uppdraget.
Skellefteå kommun genomförde hösten 2018 ett pilotprojekt i en gymnasieklass där man
använde sig av ansiktsigenkänning för att registrera närvaro. Syftet med projektet var att lärarna
inte ska behöva ta tid från lektioner för att göra sin närvarorapportering av eleverna. Istället
användes en kamera som registrerade tidpunkten för när eleverna som lämnat sitt samtycke kom
in i klassrummet. Motionärerna menar att Malmö stad nu har en möjlighet att leda utvecklingen
med framtidens klassrum och trygga skolmiljöer genom att testa ansiktsigenkänning. Enligt
motionens yrkanden kan tekniken användas för att både registrera elevers närvaro och för att
säkerställa att obehöriga inte vistas i skolmiljön.
Bedömning
Grundskoleförvaltningens digitalisering sker i syfte att den ska underlätta och stödja
verksamheterna i det dagliga arbetet. När förvaltningen inför systemstöd som ska möta och
baseras på myndighetsutövning klassificeras detta systemstöd med hög prioritering på
funktionalitet. Förvaltningens ansvar att systemen uppfyller lagkrav och informationssäkerhet är
givetvis av största vikt vid införande.
Ansiktsigenkänningsteknik är en digital teknik som används för att identifiera eller verifiera en
viss person utifrån en digital bild. De uppgifter som behandlas vid identifieringen av en viss
person via bild eller film utgör så kallad biometrisk data. I dataskyddsförordningen finns
särskilda bestämmelser om biometrisk data och dessa uppgifter anses vara särskilt skyddsvärda.
Behandling av sådana känsliga uppgifter är som utgångspunkt förbjuden enligt
dataskyddsförordningen, men kan tillåtas om de registrerade har lämnat sitt samtycke till
behandlingen för ett specifikt ändamål. En grund i dataskyddsreglerna är att en
personuppgiftsbehandling ska vara proportionell i förhållande till behovet. I februari beslutade
Datainspektionen att granska Skellefteå kommuns personuppgiftsbehandling vid projektet med
ansiktsigenkänning för närvarokontroll, samt eventuell planerad användning av denna teknik
framöver.
Ansiktsigenkänning har i motionen två aspekter: Dels en registrering så att eleven är på lektionen
och dels en kontroll så att rätt personer är i skolbyggnaden (förhindra obehöriga). För den
förstnämnda aspekten har grundskoleförvaltningen ett upphandlat system för
närvaroadministration för elever som har effektiviserat administrationen. Förvaltningen har även
en löpande dialog med leverantören och följer de utvecklingsinsatser som denne har på agendan.
Vid ansiktsigenkänning görs bedömningen att läraren manuellt behöver registrera de elever som
inte ger sitt samtycke till ansiktsigenkänning, vilket betyder att det är oklart om tekniken minskar
administrationen. Nuvarande strategi inom förvaltningen när det gäller låssystem vid ytterentréer
för att förhindra obehöriga tillträde (den andra aspekten i motionen) är att manuella låssystem

3 (3)
med nycklar successivt byts ut till elektroniska passersystem med taggar eller liknande. Detta
ökar flexibiliteten att låsa utifrån behov, eleven kan också få tillgång till en tagg och saknade
taggar kan snabbt spärras. Att ansiktsigenkänning skulle öka behörighetskontrollen jämfört med
taggsystem bedöms marginell. Risken att någon utomstående kommer in igenom en öppen dörr
anses förekomma även vid ansiktsigenkänning. Till detta ska också beaktas en ekonomisk
parameter jämfört med den inriktning som för närvarande finns inom förvaltningen.
Grundskoleförvaltningen bedömer sammantaget inte att ett införande av ansiktsigenkänning står
i rimlig proportion till behovet i dagsläget. Grundskoleförvaltningen menar också att det är
angeläget att invänta resultatet av Datainspektionens granskning och ett eventuellt
fortsättningsprojekt i Skellefteå kommun. Mot bakgrund av ovanstående föreslår
grundskoleförvaltningen ett avslag på motionen.
Ansvariga

Roberto Citterio Avdelningschef
Anders Malmquist Förvaltningschef

