Malmö stad

1 (2)

Grundskolenämnden
Datum

2019-04-29

Yttrande

Adress

Rönnbladsgatan 1 B
Diarienummer

Till

GRF-2019-1934

Kommunfullmäktige

Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att testa
och utveckla ansiktsigenkänning på Malmö stads skolor
STK-2019-120
Grundskolenämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Rättsläget gällande användning av teknik för automatisk ansiktsigenkänning i skolan
utvärderas för närvarande nationellt. Samtidigt är det också tveksamt om metoden minskar
administrationen eller i högre grad säkrar att obehöriga inte vistas i skolmiljön jämfört med
grundskolenämndens nuvarande strategi som motionen menar. Därför bedöms inte ett
införande av ansiktsigenkänning stå i rimlig proportion till behovet enligt dataskyddsreglerna.
Yttrande

Grundskolenämndens digitaliseringsarbete sker med syfte att den ska underlätta och stödja
verksamheterna i det dagliga arbetet. När nämnden inför systemstöd som ska möta och
baseras på myndighetsutövning klassificeras detta systemstöd med hög prioritering på
funktionalitet. Nämndens ansvar för att systemen uppfyller lagkrav och informationssäkerhet
är givetvis av största vikt vid införande.
Ansiktsigenkänning har i motionen två aspekter, dels en närvaroregistrering av eleverna och
dels en kontroll för att hindra obehöriga att vistas i skolbyggnaden. Avseende den första
aspekten har grundskolenämnden ett upphandlat system för närvaroadministration för elever
som har effektiviserat administrationen. Grundskolenämnden har även en löpande dialog
med leverantören och följer de utvecklingsinsatser som denne har på agendan. Gällande
närvaroregistrering gör grundskolenämnden bedömningen att de elever som inte ger sitt
samtycke till ansiktsigenkänning behöver registreras manuellt, vilket betyder att det är oklart
om tekniken minskar administrationen.
Avseende den andra aspekten pågår ett förändringsarbete där låssystemen för ytterdörrarna
byts från ett manuellt låssystem med nycklar till ett elektroniskt passersystem med taggar eller
motsvarande. Detta ökar flexibiliteten och möjliggör att låsa utifrån behov. Eleverna kan
också få tillgång till en tagg och saknade taggar kan snabbt spärras. Den möjliga ökning i
möjlighet till behörighetskontroll som skulle uppstå genom automatisk ansiktsigenkänning
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jämfört med taggsystem bedöms vara marginell. Risken att någon utomstående kommer in
igenom en öppen dörr anses förekomma även vid ansiktsigenkänning.
Kostnaden för att införa ansiktsigenkänning i förhållande till den lösning som för närvarande
planeras behöver också beaktas vid ett eventuellt införande.
Grundskolenämnden bedömer sammantaget att ett införande av automatisk
ansiktsigenkänning i dagsläget inte står i rimlig proportion till behovet. Grundskolenämnden
menar vidare att det är angeläget att invänta resultatet av Datainspektionens granskning och
ett eventuellt fortsättningsprojekt i Skellefteå kommun. Mot bakgrund av ovanstående
föreslår grundskolenämnden att motionen avslås.

Ordförande

Sara Wettergren

Grundskoledirektör

Anders Malmquist
SD anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig reservation.

