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Grundskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid
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Plats

Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6A, vån 9, sal C9-1

Beslutande ledamöter

Sara Wettergren (L) (Ordförande)
Sanna Axelsson (S) (Vice ordförande)
John Eklöf (M) (Andre vice ordförande)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Linnea Jacobsson (S)
Gert Åke Troells Jakobsson (S)
Johanna Öfverbeck (MP)
Lisa Stolpe (V)
Robert Lenir (M)
Cecilia Barwén (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Sofie Andersson (M) ersätter Joacim Ahlqvist (C)
Nichodemus Nilsson (SD) ersätter Ulf Blomström (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Arzu Erden (S)
Håkan Mikael Nilsson (S)
Kamyar Alinejad (S)
Linda Eklund (L)
Malte Roos (MP)
Helena Olsson (V)
Anna Blixt Nerme (M)
Tina Hill (M)
Oliver Limachi Hinojosa (SD)

Övriga närvarande

Anders Malmquist (Direktör)
Jesper Svedgard (Sekreterare)
Åsa Petersson (Personalrepresentant (Kommunal))
Anette Enhav (Avdelningschef, avdelningen kvalitet och myndighet)
Jenny Cederbom (Kommunikatör)
Linda de Maré (Arkivarie)
Oscar Rauer (Utredningssekreterare)
Helen Nyman (Ekonomichef)

Utses att justera

John Eklöf (M)
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Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att
testa och utveckla ansiktsigenkänning på Malmö stads skolor

GRF-2019-1934
Sammanfattning

Grundskolenämnden har fått möjlighet att avge yttrande om en motion av Magnus Olsson
(SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att testa och utveckla ansiktsigenkänning på
Malmö stads skolor. Grundskoleförvaltningen har handlagt ärendet i samråd med gymnasieoch vuxenutbildningsförvaltningen som också fått i uppdrag att avge yttrande om motionen.
Rättsläget för att använda denna teknik i skolan utvärderas för närvarande nationellt.
Samtidigt är det också tveksamt om metoden minskar administrationen eller i högre grad
säkrar att inga obehöriga vistas i skolmiljön jämfört med grundskoleförvaltningens nuvarande
strategi som motionen menar. Därför bedöms inte ett införande av ansiktsigenkänning stå i
rimlig proportion till behovet enligt Dataskyddsförordningen.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
avslå Magnus Olssons (SD) och Nima Gholam Ali Pours (SD) motion om att testa
och utveckla ansiktsigenkänning på Malmö stads skolor.
Beslutsgång

Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar att grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Sanna Axelsson (S) yrkar med instämmande av ordförande bifall till arbetsutskottets förslag
att grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Nima Gholam Ali Pours (SD)
yrkande att grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen och finner att grundskolenämnden beslutar bifalla arbetsutskottets
förslag.
Reservationer

Nima Gholam Ali Pour (SD) och Nichodemus Nilsson (SD) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftlig reservation.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
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G-Tjänsteskrivelse GRN 190417 Remiss angående motion om att testa och
utveckla aniktsigenkänning på Malmö stads skolor
Förslag till yttrande GRN 190417 Motion av Magnus Olsson (SD) om att testa och
utveckla ansiktsingenkänning på Malmö stads skolor
Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att testa och
utveckla ansiktsigenkänning på Malmö stads skolor
Förslag till beslut GRNAU 190405 §36 Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima
Gholam Ali Pour (SD) om att testa och utveckla ansiktsigenkänning på Malmö
stads skolor
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Reservation
Grundskolenämnden 2019-04-17
Ärende: GRF-2019-1934

Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att testa
och utveckla ansiktsigenkänning på Malmö stads skolor
Elevernas närvaro har stor betydelse för elevernas måluppfyllelse. 85 procent av
eleverna i Malmö med en frånvaro på 0–5 procent i årskurs 9 läsåret 2017/2018
uppnådde gymnasiebehörighet. Motsvarande resultat för eleverna med över 50
procent frånvaro är endast 15 procent. 20 procent av eleverna i Malmös grundskolor
är frånvarande mer än 10 procent av tiden i skolan. Därmed kan man konstatera att
skolfrånvaro är ett problem i Malmö stad som sänker skolresultaten och berövar
många barn en ljus framtid.
I förslaget till yttrande nämns det att manuella låssystem med nycklar byts ut till
elektroniska passersystem med taggar eller liknande. Den som arbetat med elever
vet att många elever glömmer både läromedel, taggar och digitala verktyg. Däremot
kan ingen elev glömma sitt ansikte hemma. Om utgångspunkten för digital teknik är
funktionalitet, vilket förslaget till yttrande menar att det är, så är ansiktsigenkänning
mer funktionell och lämplig än elektroniska passersystem när det gäller att hålla borta
obehöriga från skolbyggnader.
I förslaget till yttrande nämns det att Datainspektionen i februari har beslutat att
granska Skellefteå kommuns personuppgiftsbehandling vid projektet med
ansiktsigenkänning för närvarokontroll. Det man inte nämner i förslaget till yttrande är
att projektet även prisats i april av branschföreningen itSMF Sverige som ger ut
priset till bästa It Service Management-projekt.1

1

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=7197211
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När ansiktsigenkänning testades vid Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå bedömde
Skellefteå kommun och företaget Tieto i en rapport, att lärarna skulle spendera 40 –
60 % mindre tid på att registrera elevernas närvaro, när systemet var utbyggt. Den
tiden kan lärarna ägna åt att undervisa.
Datainspektionens granskning är inte en legitim anledning till att avslå motionen
precis som Skolinspektionens granskningar inte är en anledning att stänga skolor.
Faktum är att ansiktsigenkänning som verktyg för att registrera närvaro har blivit
prisad och fått positiv respons av både elever, föräldrar och lärare.
Vi yrkar att förslaget till yttrande avslås.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

___________________________
Oliver Limachi (SD)

____________________________
Nichodemus Nilsson (SD)

