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Skolkulturens död i Borås?
Enligt P4 Sjuhärad finns det ett kommunalt beslut att det inte ska genomföras skolfotografering i
Borås grundskolor, som länge varit en tradition. Huvudanledningen till detta beslut är att kommunen
inte ska ”gynna kommersiella företag”. Därutöver anger man att dataskyddsförordningen GDPR
kräver att samtycke till fotografering inhämtas från alla vårdnadshavare. Grundskoleförvaltningen
har i medier uttryckt att detta skulle innebära ett alltför stort administrativt arbete och att
skolfotografering ligger utanför skolans uppdrag
Många andra kommuner väljer att fortsätta med skolfotografering, eftersom dessa kommuner anser
att skolfotografering inte strider mot dataskyddsförordningen GDPR, eftersom skolfotoföretaget kan
inhämta samtycke från vårdnadshavarna. Det har talats om en ”administrativ belastning” men med
tanke på uppgifter som framförts av Sveriges Elevfotografers Riksförbund så kan denna
administrativa belastning vara obetydlig. Det går inte att bedöma frågan då underlag inte har
presenterats för grundskolenämnden.
SKL ger rekommendationer på sin hemsida om hur skolfotografering ska genomföras för att vara
förenligt med dataskyddsförordningen. Sveriges Elevfotografers Riksförbund har varit i kontakt med
andra kommuner och informerat förvaltningarna om att de kan erbjuda en GDPR-säker process.
Det har därutöver inte framkommit några som helst signaler i aktuella politiska organ, utan
kommunens förtroendevalda har, än en gång, blivit informerade om detta genom media.
Sverigedemokraterna menar att med tanke på hur viktig skolfotografering är för många elever och
vårdnadshavare så behöver grundskolenämnden titta närmare på detta. 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 Borås, innan vi väljer att stödja grundskoleförvaltningens beslut.

Till följd av ovanstående förslag önskar vi svar från ansvarigt kommunalråd Anna Svalander (L),

1, Har grundskolenämnden informerats om detta beslut innan det kommunicerades ut medialt?
2, Anser du att grundskolenämnden skulle informeras, och må hända även fatta beslut, om saken?
3, Vad menar förvaltningen med att ”kommunen inte vill gynna kommersiella företag”?
4, Har du som avsikt att se över frågan om skolfotograferingens vara eller icke vara?

För Sverigedemokraterna,

Andreas Exner (SD)
Kommunalråd

