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Svar på motion om regelbunden kontroll på 
kommunens skolor med narkotikasökhund 
från Lisen Burmeister (SD) och Linnea Bjuhr 
(SD)  

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

 

Ärendet 

Lisen Burmeister (SD) och Linnea Bjuhr (SD) föreslår i en motion väckt 16 september 
2019 att kommunen ska verka för att Polismyndigheten genomför sökinsatser med 

narkotikasökhund på kommunens skolor. 

 
Motionen återges som bilaga. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och utbildningsförvaltningen i dialog 
med Polismyndigheten.  

Föredragning 

2010 tecknade Uppsala kommun en överenskommelse om samverkan med 
Polismyndigheten för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. 

Överenskommelsen uppdateras regelbundet. Samarbetet med polisen fokuserar 
främst på åtgärder bland barn och unga.  
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Samverkan mellan Uppsala ungdomsjour, grundskola, socialtjänst, polis och fritid 
(SSPF) har som en av sina främsta uppgifter att upptäcka ungdomar som är i riskzonen 
för droganvändning. 

Ungdomar och skolmiljön är också ett av Polismyndighetens prioriterade områden för 
2019 och avsikten är att fortsätta med insatser på skolor i syfte att minska 

narkotikahantering och missbruk. 

Insatserna planeras och genomförs i samverkan inom SSPF-grupperna. Urvalet av 
skolor där insatser görs sker i samverkan utifrån lägesbild, misstankar om brott och i 
dialog med skolledningen. 

Uppsala kommun skulle välkomna en ökad samverkan med polisen i främjande och 

förebyggande syfte inom gymnasieskolan, liknande den som finns (SSPF) inom 
grundskolan. 

Vad gäller valet av polisiära metoder är det en fråga som Polismyndigheten måste 

avgöra. Redan idag har dock rektorer både i grundskola och gymnasieskola möjlighet 

att kontakta polisen och initiera kontroll med narkotikasökhund. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2 oktober 2019 

• Bilaga, Motion om regelbunden kontroll på kommunens skolor med 

narkotikasökhund från Lisen Burmeister (SD) och Linnea Bjuhr (SD) 
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