Motion
Skolfotografering i Malmö stad
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 nyare
syften; att minnas sig själv, sin lärare och klass. En äldre människas 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.
SKR menar även följande:
Ska skolan använda fotografierna inom ramen för utbildning, t.ex. för att ha elevfoto i sina skoladministrativa
system för identifiering, till vikarier eller i andra pedagogiska sammanhang kan laglig grund antas finnas. När det
gäller fotografier (individuella elevfotografier, skolkatalog) som eleverna och vårdnadshavarna får köpa bör
samtycke inhämtas, eftersom det då är något som inte bedöms nödvändigt för utbildning.1

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.
Viktigt att påpeka är att skolfotograferingen kan äga rum utan föräldrarnas medgivande så
länge skolfotograferingen är av allmänt intresse. Det är först när bilder/kataloger ska säljas till
vårdnadshavare då medgivande måste inhämtas så att enbart de som aktivt sagt sitt JA
medverkar i en publik katalog.
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SKR, Behövs samtycke för skolfoto?, tillgänglig:
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/digitaliseringskola/dataskyddsforordningengdpr/f
ragorochsvardataskyddsforordningenforskolan/samtyckeochfoto/behovssamtyckeforskolfoto.15966.html
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Grundskolenämnden har inte fått veta hur mycket det skulle kosta för att göra
skolfotograferingen i Malmö GDPR-säker. Beslutet har tagits av grundskoleförvaltningen
utan att något underlag har presenterats och utan att någon specifik anledning framförts.
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.
Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna Malmö
kommunfullmäktige besluta:
-

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.
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