Nämndinitiativ angående skolfotografering
Grundskoleförvaltningen i Malmö har bestämt att det inte ska genomföras skolfotografering i
Malmös grundskolor, som länge varit en tradition. Anledningen till detta beslut är att
dataskyddsförordningen GDPR kräver att samtycke till fotografering inhämtas från alla
vårdnadshavare. Grundskoleförvaltningen har i medier uttryckt att detta skulle innebära ett alltför
stort administrativt arbete och att skolfotografering ligger utanför skolans uppdrag.
Många andra kommuner väljer att fortsätta med skolfotografering, eftersom dessa kommuner anser
att skolfotografering inte strider mot dataskyddsförordningen GDPR, eftersom skolfotoföretaget kan
inhämta samtycke från vårdnadshavarna.
SKL ger rekommendationer på sin hemsida om hur skolfotografering ska genomföras för att vara
förenligt med dataskyddsförordningen.1 Sveriges Elevfotografers Riksförbund har varit i kontakt
med grundskoleförvaltningen i god tid och informerat förvaltningen om att de kan erbjuda en
GDPR-säker process. Detta har inte grundskolenämnden fått veta överhuvudtaget.
Dessutom har inte grundskolenämnden fått veta hur mycket det skulle kosta för att göra
skolfotograferingen i Malmö GDPR-säker. Det har talats om en ”administrativ belastning” men
med tanke på uppgifter som framförts av Sveriges Elevfotografers Riksförbund så kan denna
administrativa belastning vara obetydlig. Det går inte att bedöma frågan då underlag har inte
presenterats för grundskolenämnden.
Sverigedemokraterna menar att med tanke på hur viktig skolfotografering är för många elever och
vårdnadshavare så behöver grundskolenämnden titta närmare på detta. En alltför hög kostnad för att
göra skolfotografering GDPR-säker är självklart orimligt. Sverigedemokraterna vill däremot titta
närmare på kostnaderna för en GDPR-säker process och möjligheterna för att kunna behålla
skolfotografering i Malmö, innan vi väljer att stödja grundskoleförvaltningens beslut.
Sverigedemokraterna vill även påminna grundskolenämnden att skolkataloger är ett verktyg för
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många lärare, och speciellt vikarier som vill snabbt lära sig elevernas namn. Därmed menar vi att
nämnden behöver titta närmare på den här frågan innan grundskoleförvaltningen går vidare med att
avskaffa skolfotografering i Malmö.
Sverigedemokraterna föreslår:
-

Att grundskolenämnden uppdrar till grundskoleförvaltningen att utreda upprättandet av en
GDPR-säker process omkring skolfotografering i Malmö.

-

Att frågan om skolfotograferingens avskaffande behandlas i grundskolenämnden.
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