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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-08-14 kl. 13:00-13:31

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Elin Kramer (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Sara Wettergren (L)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Claes Ramel (Finanschef)
Ola Yndeheim (Enhetschef)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................
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Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Torbjörn Tegnhammar
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Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2019-08-21

Protokollet omfattar

§195
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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

STK-2019-120
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) har inkommit med en motion om att
testa och utveckla ansiktsigenkänning på Malmö stads skolor. Motionärerna föreslår
kommunstyrelsen att ge grundskolenämnden i uppdrag att, tillsammans med berörda
förvaltningar och med projektet i Skellefteå som grund, ta fram ett förslag om att testa och
utveckla ett liknande system med ansiktsigenkänning i skolmiljö på Malmös skolor.
Då rättsläget för att använda denna teknik i skolan för närvarande utvärderas nationellt av
datainspektionen samt att datainspektionen har en tillsynsplan 2019 – 2020 som omfattar
prioriterade områden inom bland annat skolan bör Malmö stad avvakta pågående utredning.
Grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet.
Båda nämnderna bedömer att ett införande av ansiktsigenkänning inte står i rimlig proportion
till det behov som motionärerna åsyftar.
I avvaktan på datainspektionens granskning och tillsyn samt med utgångspunkt från
åtgärdsförslag i det föreslagna programdirektivet Digital identitet och närliggande tjänster samt att
ett eventuellt projekt med ansiktsigenkänning berör minderåriga föreslås att motionen avslås.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Magnus Olssons (SD) och Nima Gholam Ali Pours (SD)
motion om att testa och utveckla ansiktsigenkänning på Malmö stads skolor.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons (SD)
yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla
arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en
skriftlig reservation, bilaga 26.
Beslutsunderlag



Förslag till beslut KSAU 190805 §458
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima
Gholam Ali Pour (SD) om att testa och utveckla ansiktsigenkänning på Malmö
stads skolor
Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att testa och
utveckla ansiktsigenkänning på Malmö stads skolor
Grundskolenämnden beslut 190417 §62 med Reservation (SD)
Remissvar från grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 190425 §51 med Reservation (SD)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Bilaga 26

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-08-14
Ärende: STK-2019-120
Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att testa och utveckla
ansiktsigenkänning på Malmö stads skolor
Elevernas närvaro har stor betydelse för elevernas måluppfyllelse. 85 procent av eleverna i Malmö
med en frånvaro på 0–5 procent i årskurs 9 läsåret 2017/2018 uppnådde gymnasiebehörighet.
Motsvarande resultat för eleverna med över 50 procent frånvaro är endast 15 procent. 20 procent av
eleverna i Malmös grundskolor är frånvarande mer än 10 procent av tiden i skolan. Därmed kan man
konstatera att skolfrånvaro är ett problem i Malmö stad som sänker skolresultaten och berövar många
barn en ljus framtid.
I stadskontorets bedömning och förslag till beslut kan man läsa att det pågår ett förändringsarbete mot
ett elektroniskt passersystem för låssystemen. Den som arbetat med elever vet att många elever
glömmer både läromedel, taggar och digitala verktyg. Däremot kan ingen elev glömma sitt ansikte
hemma.
I svaret till motionen nämns det att Datainspektionen har inlett en granskning av gymnasiet i Skellefteå
för att ta reda på vilka risker som finns med ansiktsigenkänning och om den är laglig enligt
Dataskyddsförordningen, GDPR. Det man inte nämner är att projektet även prisats i april av
branschföreningen itSMF Sverige som ger ut priset till bästa It Service Management-projekt.
När ansiktsigenkänning testades vid Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå bedömde Skellefteå kommun
och företaget Tieto i en rapport, att lärarna skulle spendera 40 – 60 % mindre tid på att registrera
elevernas närvaro, när systemet var utbyggt. Den tiden kan lärarna ägna åt att undervisa.
Datainspektionens granskning är inte en legitim anledning till att avslå motionen precis som
Skolinspektionens granskningar inte är en anledning att stänga skolor. Faktum är att
ansiktsigenkänning som verktyg för att registrera närvaro har blivit prisad och fått positiv respons av
både elever, föräldrar och lärare.
I svaret till motionen tar man upp att det råder ett ojämlikt förhållande mellan en elev och skolan samt
att det inte kan antas att ett samtycke till ansiktsigenkänning har lämnats frivilligt. I rapporten Future
Classroom står det tydligt att vårdnadshavarna fick samtycka att eleverna skulle delta.
Vårdnadshavarna till 21 av 30 elever gav sitt samtycke. De 9 som inte gav sitt samtycke deltog inte.
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Det vore bra om man läste på vad som egentligen hände vid Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå innan
man avfärdar förslaget om ansiktsigenkänning.
I svaret till motionen menar man att det redan finns väl etablerade och fungerande system för
närvarokontroll. Detta påstående lägger man fram utan att redovisa hur fungerande dessa system är.
Hur mycket avlastas lärarna från administrativa uppgifter? Hur hög är närvaron?
Skellefteå kommun lyckades testa en metod som enligt svaret till motionen är omöjligt, olagligt och
orimligt. Ändå har Skellefteå kommun prisats. Dessutom lyckas man i svaret till motionen helt och
hållet undvika att diskutera fördelarna med metoden med ansiktsigenkänning.

Vi yrkar avslag på förslaget till beslut.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

