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Barn- och utbildningsnämnden
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Yttrande angående motion om företagsförsäljning på
skolor
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Jäv
Reservationer
Sammanfattning av ärendet
Emma Johansson Gauffin (S) vill stoppa utomstående företags försäljning på
kommunala skolor, av till exempel porträttfotografering och studentmössor.
Sådan försäljning bör istället förläggas utanför skoltid så att man inte känner sig
tvungen att handla något dyrt och kan fundera på saken i lugn och ro.
Skolfotografering har traditionsenligt förekommit under lång tid i skolan.
Gruppfoton på klasser, andra grupper och porträttfotografier tas i början av
läsåret. Det finns inget köptvång när det gäller dessa bilder.
Skolkatalogen är till användning för skolan samt andra myndigheter så som
polisen, som använder sig av katalogen för att vid akuta händelser kunna
identifiera personer snabbt. Katalogen har sedan en tid tillbaka varit gratis,
familjer har fått hem den utan något som helst köptvång av porträttbilder.
Principen om en avgiftsfri utbildning i grundskolan och motsvarande skolformer
är en av hörnstenarna i den svenska utbildningspolitiken. Rätten till en likvärdig
utbildning får aldrig vara beroende av individens ekonomiska förutsättningar.
Förvaltningen föreslår att rektorerna tar ett aktivt ansvar och stödjer elevråden
vid porträttfotografering och skolavslutningar.
Beslutsunderlag
 Socialdemokraternas motion till kommunfullmäktige, 2016-12-14.
 Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-24.
Yrkanden
Magnus Carlsson (S) och Liselotte Åhlander (S) yrkar bifall till motionen.
Ulla Hansson (M) och Susanna Tingbratt (KD) yrkar avslag på motionen.
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden föreslår att fullmäktige
ska bifalla motionen enligt Magnus Carlssons (S) med flera yrkande eller att
fullmäktige ska avslå motionen enligt Ulla Hanssons (M) med flera yrkande.
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Omröstning begärs.
Barn- och utbildningsnämnden fastställer följande beslutsordning: ja-röst för
Ulla Hanssons yrkande och nej-röst för Magnus Carlssons yrkande.
Omröstningsresultat
Stefan Willforss (C) ordförande
Magnus Carlsson (S)
Ulla Hansson (M)
Jerry Rogerstam (S)
Sabina D´zonlic (L)
Susanna Tingbratt (KD)
Margaretha Andersson (S)
Liselotte Åhlander (S)
Melena Jönsson (SD)
Gunnel Nilsson (C) ersättare för Linda
Hellström (C)
Tilda Ragnarsson (M)

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja

