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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-01-25

§5
KS 170/16

Svar på motion (L) om att Mölndals stad ska sluta med
porträttfotografering i skolor och förskolor
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionens första att-sats om att sluta med porträttfotografering i Mölndals stads skolor och
förskolor, bifalls. Motionens andra att-sats avslås, eftersom första att-satsen bifalls.

Ärendet
Glenn Grimhage (L) föreslår i en motion daterad den 23 mars 2016 att Mölndals stad i första
hand ska upphöra med individuell porträttfotografering i skola och förskola, alternativt i andra
hand upphöra med porträttfotografering under skoltid samt då också gör en leverantörsupphandling med villkor som förebygger riskerna med press, utsatthet och skuldsättning. Som
bakgrund anges att det inom Mölndals skolor och förskolor varje terminsstart av tradition
genomförs skolfotografering där skolan beställer klass-/gruppfoton, och föräldrar mer eller
mindre tvingas beställa individuella barn-/elevporträtt, ofta till krångliga villkor. Mölndals
stad gör ingen central upphandling om vilka fotografer som anlitas eller tillhörande villkor,
varför priser och avbeställningsrutiner ser väldigt olika ut. Ett porträttpaket kan kosta runt
500 kr per barn, med stor variation. Mölndals stad har ca 10 000 barn och elever i förskola
och grundskola.
Motionären menar vidare att fotografering dessutom sker under ordinarie skoltid, vilket
inkräktar på undervisningen för både elever och lärare. En situation där föräldrar känner sig
pressade att köpa dyra porträttpaket, en del riskerar t.o.m. att hamna i en skuldfälla, är
naturligtvis inte bra. Barn kan mobbas om de inte har några skolkort att byta med, och lärare
tvingas utanför skolans huvuduppdrag slösa värdefull lektionstid på att t.ex. invänta
fotografer. Syftet med individuella barn-/elevporträtt kan också starkt ifrågasättas då många
idag så gott som dagligen tar olika selfies och groupies med mobilkameror, läsplattor, m.m.
Flera kommuner i Sverige har redan tagit bort den individuella porträttfotograferingen.
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Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har den 23 mars 2016, § 41, remitterat motionen till kommunstyrelsen
för beredning. Därefter har motionen remitterats till skolnämnden för handläggning.
Skolnämnden har behandlat ärendet den 9 november 2016, § 102.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 14 december 2016, § 167.
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Motionens första att-sats om att sluta med porträttfotografering i Mölndals stads skolor och
förskolor, bifalls. Motionens andra att-sats avslås, eftersom första att-satsen bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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Sluta med individuella porträttfoton
– skolan ska utbilda, inte organisera säljverksamhet.
Inom Mölndals skolor och förskolor genomförs varje terminsstart av tradition skolfotografering där skolan beställer klass-/gruppfoton, och föräldrar mer eller mindre tvingas
beställa individuella barn-/elevporträtt, ofta till krångliga villkor. Mölndals Stad gör ingen
central upphandling om vilka fotografer som anlitas eller tillhörande villkor, varför priser och
avbeställningsrutiner ser väldigt olika ut. Ett porträttpaket kan kosta runt 500 kr per barn, med
stor variation. Mölndals Stad har ca 10 000 barn och elever i förskola och grundskola.
Allt detta sker dessutom under ordinarie skoltid, vilket inkräktar på undervisningen för både
elever och lärare. En situation där föräldrar känner sig pressade att köpa dyra porträttpaket, en
del riskerar t.o.m. att hamna i en skuldfälla, är naturligtvis inte bra. Barn kan mobbas om de
inte har några skolkort att byta med, och lärare tvingas utanför skolans huvuduppdrag slösa
värdefull lektionstid på att t.ex. invänta fotografer.
Syftet med individuella barn-/elevporträtt kan också starkt ifrågasättas då många idag
så gott som dagligen tar olika selfies och groupies med mobilkameror, läsplattor, m.m.
Flera kommuner i Sverige har redan tagit bort den individuella porträttfotograferingen,
t.ex. Kungsbacka, Båstad, Luleå och Sölvesborg.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att Mölndals Stad i:
•

första hand upphör med individuell porträttfotografering i skola och förskola,

•

i andra hand upphör med porträttfotografering under skoltid samt då också gör en
leverantörsupphandling med villkor som förebygger riskerna med press, utsatthet och
skuldsättning.

Glenn Grimhage (L)
Kommunfullmäktigeledamot
Liberalerna Mölndal
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§ 102
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Motionssvar: Motion om att Mölndals stad ska sluta med
porträttfotografering i skolor och förskolor
Beslut
Skolnämndens förslag till kommunstyrelsen
Motionen tillstyrks avseende att Mölndals stad ska sluta med porträttfotografering i skolor
och förskolor.
Motionen avstyrks avseende att Mölndals stad ska upphöra med porträttfotografering under
skoltid samt då också gör en leverantörsupphandling med villkor som förebygger riskerna
med press, utsatthet och skuldsättning.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.
Ärendet
Glenn Grimhage (L) föreslår i en motion daterad den 23 mars 2016 att Mölndals stad i första
hand ska upphöra med individuell porträttfotografering i skola och förskola, alternativt i andra
hand upphöra med porträttfotografering under skoltid samt då också gör en
leverantörsupphandling med villkor som förebygger riskerna med press, utsatthet och
skuldsättning. Som bakgrund anges att det inom Mölndals skolor och förskolor varje
terminsstart av tradition genomförs skolfotografering där skolan beställer klass-/gruppfoton,
och föräldrar mer eller mindre tvingas beställa individuella barn-/elevporträtt, ofta till
krångliga villkor. Mölndals stad gör ingen central upphandling om vilka fotografer som
anlitas eller tillhörande villkor, varför priser och avbeställningsrutiner ser väldigt olika ut. Ett
porträttpaket kan kosta runt 500 kr per barn, med stor variation. Mölndals stad har ca 10 000
barn och elever i förskola och grundskola.
Motionären menar vidare att fotografering dessutom sker under ordinarie skoltid, vilket
inkräktar på undervisningen för både elever och lärare. En situation där föräldrar känner sig
pressade att köpa dyra porträttpaket, en del riskerar t.o.m. att hamna i en skuldfälla, är
naturligtvis inte bra. Barn kan mobbas om de inte har några skolkort att byta med, och lärare
tvingas utanför skolans huvuduppdrag slösa värdefull lektionstid på att t.ex. invänta
fotografer. Syftet med individuella barn-/elevporträtt kan också starkt ifrågasättas då många
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idag så gott som dagligen tar olika selfies och groupies med mobilkameror, läsplattor, m.m.
Flera kommuner i Sverige har redan tagit bort den individuella porträttfotograferingen.
Ärendets behandling
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 juni 2016.
Skolnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 25 oktober 2016.
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Motionen tillstyrks avseende att Mölndals stad ska sluta med porträttfotografering i skolor
och förskolor.
Motionen avstyrks avseende att Mölndals stad ska upphöra med porträttfotografering under
skoltid samt då också gör en leverantörsupphandling med villkor som förebygger riskerna
med press, utsatthet och skuldsättning.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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Skolnämnden

Motion om att Mölndals stad ska sluta med
porträttfotografering i skolor och förskolor
Förslag till beslut
Motionen tillstyrks avseende att Mölndals stad ska sluta med porträttfotografering i skolor
och förskolor.
Motionen avstyrks avseende att Mölndals stad ska upphöra med porträttfotografering under
skoltid samt då också gör en leverantörsupphandling med villkor som förebygger riskerna
med press, utsatthet och skuldsättning.

Ärendet
Glenn Grimhage (L) föreslår i en motion daterad den 23 mars 2016 att Mölndals stad i första
hand ska upphöra med individuell porträttfotografering i skola och förskola, alternativt i andra
hand upphöra med porträttfotografering under skoltid samt då också gör en
leverantörsupphandling med villkor som förebygger riskerna med press, utsatthet och
skuldsättning. Som bakgrund anges att det inom Mölndals skolor och förskolor varje
terminsstart av tradition genomförs skolfotografering där skolan beställer klass-/gruppfoton,
och föräldrar mer eller mindre tvingas beställa individuella barn-/elevporträtt, ofta till
krångliga villkor. Mölndals stad gör ingen central upphandling om vilka fotografer som
anlitas eller tillhörande villkor, varför priser och avbeställningsrutiner ser väldigt olika ut. Ett
porträttpaket kan kosta runt 500 kr per barn, med stor variation. Mölndals stad har ca 10 000
barn och elever i förskola och grundskola.
Motionären menar vidare att fotografering dessutom sker under ordinarie skoltid, vilket
inkräktar på undervisningen för både elever och lärare. En situation där föräldrar känner sig
pressade att köpa dyra porträttpaket, en del riskerar t.o.m. att hamna i en skuldfälla, är
naturligtvis inte bra. Barn kan mobbas om de inte har några skolkort att byta med, och lärare
tvingas utanför skolans huvuduppdrag slösa värdefull lektionstid på att t.ex. invänta
fotografer. Syftet med individuella barn-/elevporträtt kan också starkt ifrågasättas då många
idag så gott som dagligen tar olika selfies och groupies med mobilkameror, läsplattor, m.m.
Flera kommuner i Sverige har redan tagit bort den individuella porträttfotograferingen.
Beredning
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har skickat
motionen till skolnämnden för yttrande att besvaras senast 2016-11-28. Motionen har
behandlats i skolförvaltningens ledningsgrupp samt i rektors- och förskolechefsgruppen .
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Ekonomi
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Bedömning
Verksamheterna behöver inte ett professionellt fotografi av barngrupp eller en klass. Kort kan
tas med digitalkamera, mobiltelefon eller surfplatta. Gruppfoton kan vara bra att ha för
rektorer, lärare, pedagoger, förskolechefer och vikarier. Det är en rent praktisk fråga som kan
lösas internt.
Alla barn och elever kan dessutom inte vara med på ett gruppfoto då de kan ha skyddad
identitet. Så här brister likvärdigheten som all skolverksamhet måste vila på.
Alla föräldrar har inte ekonomiska möjligheter att betala för dyra individuella porträttbilder.
Det kan bli till en stor besvikelse för barn och elever när en förälder måste säga nej till
individuella barn-/elevporträtt, och säga nej till något som skolan upplåtet sin tid till.
Skolförvaltningen anser att detta inte är förenligt med förskolans och grundskolans uppdrag.
Skolfotografering tar dessutom värdefull undervisningstid från barn och elever.
Mot denna bakgrund ställer sig skolförvaltningen bakom motionen gällande att det inte ska
genomföras skolfotograferingar i kommunens verksamheter, när det rör sig om individuella
barn-/elevporträtt. Föräldrar har möjlighet att ordna porträtt på sina barn på annat sätt.
Skolförvaltningen är medveten om att det kan finnas verksamheter som redan påbörjat eller
beställt fotografering varför beslutet möjligen inte kan få full effekt innevarande
verksamhetsår. Från och med verksamhetsår 2017/2018 blir det ingen individuell
fotografering på samtliga kommunala förskolor och grundskolor.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Elisabeth Jacosbsson
Förvaltningschef

