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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.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Nima Gholam Ali Pour (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 Pour (SD) yrkande att uppdra till
grundskolenämnden att återinföra GDPR-säker skolfotografering i Malmö stads
grundskolor.
Beslutsunderlag
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Beslutet skickas till

Motionären
Grundskolenämnden
Ärendet

Nima Gholam Ali Pour (SD) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska uppdra till
grundskolenämnden att utreda upprättandet av en GDPR-säker process omkring
skolfotografering i Malmö, samt att uppdra till grundskolenämnden att återinföra GDPR-säker
skolfotografering i Malmö stads grundskolor.
Under ärendets beredning har grundskolenämnden getts möjlighet att yttra sig.
Bakgrund

Motionären skriver i motionen att skolfotograferingen är en tradition som kan dateras tillbaka till
över 100 år sedan. Det var en värdefull handling där elever och lärare fick tillfälle att klä upp sig
för att bli avbildade. När fotograferingen blev vanligare var det fortfarande en kär tradition, men
fyllde även andra syften; att minnas sig själv, sin lärare och klass. En äldre persons skolfotografi
kan vara det enda fotografi denne har kvar på sig själv som ung. I modern tid när fotografier
enkelt kan tas är värdet inte högt såsom det var tidigare, däremot fyller det nya syften.
Att beröva elever och vårdnadshavare i Malmö från möjligheten att tillhandahålla
skolfotografier med hänvisning till att det är lagstiftning som ställer till med problem är inte
värdigt nog. Lösningarna finns. Många andra kommuner väljer att fortsätta med
skolfotografering, eftersom dessa kommuner anser att skolfotografering inte strider mot
dataskyddsförordningen GDPR.
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.
Motionen i sin helhet finns bifogad ärendet.
Grundskolenämndens yttrande

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. Utredningen visade att
skolfotograferingen var svår att förena med alla legala krav, utan att orsaka betungande
administrativt arbete för skolans personal.
Det berättigade ändamål som skolan har av personfoto på elever för identifiering löses bäst
genom att skolan själv fotograferar eleverna. Detta kan göras utan att några skriftliga samtycken
för personuppgiftsbehandlingen behöver inhämtas från vårdnadshavare, vilket inte är fallet om
skolan istället använder sig av den traditionella skolfotograferingen med skolfotoföretag som
använder bilderna för kommersiella ändamål.
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Grundskolenämnden menar att det ligger utanför skolans uppdrag att teckna avtal med
skolfotoföretag som innefattar försäljning av foto eller fotokataloger på elever och personal,
även om 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.
Grundskolenämnden anser därför att motionens första att-sats bör anses besvarad, samt att
motionens andra att-sats bör avslås.
Moderaterna anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig reservation.
Sverigedemokraterna anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig reservation.
Grundskolenämndens yttrande i sin helhet finns bifogat ärendet.
Stadskontorets bedömning

Med beaktande av inkommet yttrande gör stadskontoret följande bedömning.
Stadskontoret delar grundskolenämndens bedömning att det inte finns 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.
Stadskontorets förslag

Motionens första förslag bör anses besvarat eftersom grundskoleförvaltningen genomfört en
sådan utredning 2019. Det andra förslaget bör därför avslås.
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