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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-03-10 kl. 13:00-14:30

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
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)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Micael Nord (Avdelningschef)
Ann Andersson (Budgetchef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anders Mellberg (Kommunikatiosdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………

2

Heléne Norberg (Avdelningschef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2021-03-19

Protokollet omfattar

§96
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Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om skolfotografering i
Malmö stad

STK-2020-726
Sammanfattning

Nima Gholam Ali Pour (SD) föreslår i en motion att grundskolenämnden ska få i uppdrag att
utreda upprättandet av en GDPR-säker process omkring skolfotografering i Malmö, och att
den ska återinföra GDPR-säker skolfotografering i Malmö stads grundskolor.
Vid beredningen av motionen har bedömningen gjorts att skolan inte har någon skyldighet att
anordna skolfotografering i syfte att sälja skolfoto till vårdnadshavare och elever. En
samtyckeshantering som motsvarar kraven i GDPR kommer att innebära ett omfattande
administrativt merarbete. Frågan har redan utretts av grundskoleförvaltningen under 2019.
Om elever eller föräldrar önskar porträtt- eller gruppbilder på elever är det inget som hindrar
att vårdnadshavare eller föräldraförening arrangerar fotografering av elever, om det sker
utanför skolans regi.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Nima Gholam Ali Pours (SD) yrkande att uppdra åt
grundskolenämnden att utreda upprättandet av en GDPR-säker process omkring
skolfotografering i Malmö besvarat med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
2. Kommunfullmäktige avslår Nima Gholam Ali Pours (SD) yrkande att uppdra till
grundskolenämnden att återinföra GDPR-säker skolfotografering i Malmö stads
grundskolor.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att föreslå
kommunfullmäktige anse motionens första att-sats besvarad och avslå motionens andra attsats.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till motionen med instämmande av Torbjörn Tegnhammar
(M).
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 37.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) reserverar sig
muntligen mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
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Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 210208 §64
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210208 Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om
skolfotografering i Malmö stad
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om skolfotografering i Malmö stad
Grundskolenämnden beslut 201118 § 174 med Reservation (M) och (SD)
Remissvar från grundskolenämnden
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Bilaga 37

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-726

Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om skolfotografering i Malmö stad
Grundskolenämnden menar i sitt yttrande att det finns ett berättigat ändamål för skolan att
identifiera elever med hjälp av personfoto i olika situationer, men att skolan då bör själv fotografera
eleverna. Om detta behov finns, varför har man då helt och hållet avvecklat skolfotograferingen? Det
är märkligt att grundskoleförvaltningen har avvecklat skolfotograferingen helt och hållet när
grundskolenämnden i sitt yttrande erkänner att behovet för skolfotografering finns.

Grundskoleförvaltningen kunde valt att precis som Sverigedemokraterna föreslår, omvandla
skolfotot, så den blir mer ändamålsenligt och förenligt med GDPR. Att avveckla skolfotograferingen
helt och hållet när behovet finns är besynnerligt.

Det förs inte fram några argument till varför Sverigedemokraternas motion inte borde genomföras.
Dessutom får vi fortfarande inte veta hur mycket skolfotograferingen kostade Malmö stad, då
kostnaderna var ett av argumenten bakom avvecklingen.

Det finns många uppgifter som grundskoleförvaltningen tar på sig som de enligt lag eller förordning
inte behöver genomföra. Ett exempel är stora delar av Pedagogisk Inspirations verksamhet som kan
avvecklas när som helst utan att det skulle strida mot Skollagen. Ändå fortsätter man pumpa in
skattemedel i denna verksamhet. Därmed är det inget giltigt argument att skolfotografering enligt lag
inte behöver genomföras av grundskoleförvaltningen. Dessutom har skolfotografering mer
förankring i skolans värld än vad de verksamheter som Pedagogisk Inspiration bedriver har.
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
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Enligt kommunstyrelsens arbetsutskott har grundskoleförvaltningen redan genomfört en sådan
utredning som Sverigedemokraterna föreslår. Trots att grundskoleförvaltningen har genomfört en
utredning så har anledningarna till varför skolfotograferingen avvecklats skiftat över tid. I medier har
grundskoleförvaltningens direktör sagt att

”Vad gäller skolfotografering kan vi inte säkerställa personuppgiftshantering på ett sätt som
tillgodoser GDPR:s krav.”1

I grundskolenämndens yttrande om motionen står det däremot:

”En lösning som lever upp till alla legala krav samtidigt som den är administrativt rimligt genomförbar
och begriplig för elever, vårdnadshavare och skolpersonal har visat sig svår att åstadkomma.”

Vilket är det? Går det att genomföra GDPR-säker skolfotografering eller inte? Trots att
grundskoleförvaltningen har genomfört en utredning i denna fråga har Sverigedemokraterna aldrig
kunnat få ett tydligt svar på den frågan.

Grundskolenämnden har aldrig fått tillgång till utredningen men då utredningen blivit föredragen för
grundskolenämnden så har nämnden blivit informerad om att inga prognoser har tagits fram för hur
mycket en GDPR-säker skolfotografering egentligen kostar. Skolfotograferingen har avvecklats utan
några som helst kostnadsberäkningar om hur mycket det kommer kosta att GDPR-säkra
skolfotograferingen.

1

https://www.expressen.se/kvallsposten/30-000-barn-stoppas-fran-att-ta-skolfoto/
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Stadskontoret har valt att utelämna utredningens innehåll helt och hållet från sin skrivelse. Däremot
är det tydligt att utredningen både är inkomplett och att dess innehåll egentligen är okänt då
grundskoleförvaltningen givit helt olika anledningar vid olika tillfällen till varför skolfotografering ska
avvecklas i Malmö.
Sverigedemokraterna yrkar avslag på förslaget till beslut och bifall till motionen.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2021-03-10
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