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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

Grundskolenämnden beslutar
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
Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftlig reservation.
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John Eklöf (M), Sofie Andersson (M) och Cecilia Barwén (M) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftlig reservation.
Yrkanden
Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut och att
grundskolenämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
John Eklöf (M) yrkar att grundskolenämnden ska 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 föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionens andra att-sats, "att uppdra till grundskolenämnden att återinföra GDPRsäker skolfotografering i Malmö stads grundskolor".
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, dels Nima Gholam Ali Pours (SD)
yrkande att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen, dels John Eklöfs (M) yrkande att
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionens första att-sats och avslå motionens andra
att-sats och dels ordförandens yrkande om bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden beslutar i
enlighet med ordförandens yrkande att bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GRNAU 201106 Remiss angående Motion av Nima Gholam Ali
Pour (SD) om skolfotografering i Malmö stad
Förslag till yttrande GRNAU 201106 Remiss angående Motion av Nima Gholam
Ali Pour (SD) om skolfotografering i Malmö stad
§142 GRNAU Remiss Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om
skolfotografering i Malmö stad
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om skolfotografering i Malmö stad
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Reservation

Grundskolenämnden 2020-11-18
GRF-2020-16298: Remiss Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om
skolfotografering i Malmö stad
Under hela 1900-talet har skolfotografering varit ett stående inslag inom den svenska folkskolan
och sedermera grundskolan. Porträttfotografering och skolkataloger har också varit uppskattat
hos många elever och vårdnadshavare. Sedan införandet av GDPR har grundskoleförvaltningen
bedömt att det inte längre finns någon möjlighet att bedriva den typen av verksamhet. Precis som
motionären lyfter upp så visade det sig att grundskoleförvaltningens utredning visade att frågan är
mycket komplex. Vår uppfattning är att frågan inte är tillräckligt utredd och att GDPR används
som ett svepskäl att inte bedriva skolfotografering.
Därför valde vi att yrka bifall till motionens första att-sats. Då vi inte fick gehör för vårt yrkande
så väljer vi att reservera oss.
John Eklöf (M)

Cia Barwén (M)

Sofie Andersson (M)

Med instämmande av
Karin Waldenström (M)

Gustaf Kock (M)
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Reservation
Grundskolenämnden
Ärendenummer: GRF-2020-16298

Remiss Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om skolfotografering i Malmö stad
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där vi föreslår att
kommunfullmäktige:
-

Uppdrar till grundskolenämnden att utreda upprättandet av en GDPR-säker process omkring
skolfotografering i Malmö.

-

Uppdrar till grundskolenämnden att återinföra GDPR-säker skolfotografering i Malmö stads
grundskolor.

I grundskolenämndens förslag till yttrande utgår man ifrån att Sverigedemokraterna föreslår något
som grundskoleförvaltningen kallar ”den traditionella skolfotograferingen”, vilket förmodligen är den
skolfotografering som fanns precis innan skolfotograferingen avvecklades. Detta stämmer inte, utan
förslaget är att införa en skolfotografering som är förenligt med GDPR.

Motionens främsta syfte är inte heller att ge skolfotoföretag några avtal med
grundskoleförvaltningen. Vad skolfotoföretagen ska göra nämns överhuvudtaget inte i motionen.
Motionens syfte är att skolfotografering ska återinföras samt vara förenligt med GDPR. Därmed är
skrivelserna om relationen mellan grundskoleförvaltningen och skolfotoföretagen helt irrelevant.

Däremot är Sverigedemokraterna övertygade om att skolfotoföretagen kan erbjuda en process för
skolfotografering som är förenligt med GDPR, då de gjort detta i andra kommuner. Vi anser även att
en kommunalisering av processen omkring skolfotografering är fel väg att gå när kompetensen redan
finns hos näringslivet.
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Grundskoleförvaltningen menar att det finns ett berättigat ändamål för skolan att identifiera elever
med hjälp av personfoto i olika situationer, men att skolan kan då själv fotografera eleverna. Innebär
detta att skolfotografering kommer återinföras? Det saknas besked i yttrandet. Kommer kommunen
bygga ut en verksamhet för att själv fotografera skolelever när behovet finns? Det saknas besked i
yttrandet.

Det är även märkligt att grundskoleförvaltningen har avvecklat skolfotograferingen helt och hållet
när de själva erkänner att behovet 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.

I grundskolenämndens förslag till yttrande finns det inga 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 helt 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 yrkar avslag på förslaget till yttrande och bifall till motionen.

Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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______________________

______________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ulf Blomström (SD)

______________________

______________________

Nichodemus Nilsson (SD)

Reginald Scott (SD)
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