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Remiss Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om
skolfotografering i Malmö stad

GRF-2020-16298
Sammanfattning

Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i Malmö. I den
föreslås att kommunfullmäktige beslutar:



Att uppdra till grundskolenämnden att utreda upprättandet av en GDPR-säker
process omkring skolfotografering i Malmö.
Att uppdra till grundskolenämnden att återinföra GDPR-säker skolfotografering i
Malmö stads grundskolor.

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Inom ramen för arbetet
med att anpassa grundskoleförvaltningens verksamhet till den förändrade lagstiftningen kom
skolfotograferingen att utredas, vilket utmynnade i att grundskoleförvaltningen i juni 2019
beslutade att avveckla skolfotograferingen i dess dåvarande form.
Grundskoleförvaltningens utredning visade att frågan var mycket komplex, det var svårt att
förena skolans och skolfotoföretagens respektive ändamål med skolfotograferingen och det
gick inte att finna en lösning som levde upp till alla legala krav samtidigt som den var
administrativt rimligt genomförbar och begriplig för elever, vårdnadshavare och skolpersonal.
Vidare anser grundskoleförvaltningen att det ligger utanför skolans uppdrag att teckna avtal
med skolfotoföretag som innefattar försäljning av foto eller fotokataloger på elever och
personal, även det inte är skolan, utan skolfotoföretaget som säljer bilderna.
Skolfotograferingen ingår inte i läroplanen eller i skolans mål och någon skyldighet för skolan
att anordna skolfotografering följer inte av skollag eller annan lag, förordning eller föreskrift.
Grundskoleförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anse motionens första att-sats
besvarad, samt att avslå motionens andra att-sats.
Beslut

Grundskolenämndens arbetsutskott föreslår grundskolenämnden att besluta
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och
skickar det till kommunstyrelsen.
2. Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
o att anse motionens första att-sats besvarad.
o att avslå motionens andra att-sats.
Reservationer och särskilda yttranden
John Eklöf (M) anmäler muntlig reservation.
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Yrkanden
John Eklöf (M) yrkar att grundskolenämnden arbetsskott ska föreslå grundskolenämnden att
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionens första att-sats "att uppdra till
grundskolenämnden att utreda upprättandet av en GDPR-säker process omkring
skolfotografering i Malmö"
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels John Eklöfs (M) förslag om att
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionens första att-sats "att uppdra till
grundskolenämnden att utreda upprättandet av en GDPR-säker process omkring
skolfotografering i Malmö" och dels ordförandens förslag att bifalla förvaltningens förslag till
beslut.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att grundskolenämndens
arbetsutskotts beslutar i enlighet med ordförandens förslag till beslut.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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