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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-01-13

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 10

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

KSN-2019-02806

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta

1. attbesvara motionen med föredragningen i ärendet.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslagmed redaktionella ändringarmot avslag och finner
att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Sammanfattning

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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 29 november 2019
Bilaga 1, Motion om regelbunden kontroll på kommunens skolor med
narkotikasökhund från Lisen Burmeister (SD) och Linnea Bjuhr (SD)
Bilaga 2, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 21 november 2019
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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 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. 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 1. 

Beredning 

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

Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 21 november 2019 och föreslagit att 
motionen besvaras med föredragningen i ärendet. Protokollsutdrag återges som 
bilaga 2. 

Föredragning 

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

Kommunledningskontoret Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2019-11-29 KSN-2019-02806 
  
Handläggare:  
Lotta Vestin 

 
 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Överenskommelsen uppdateras regelbundet. Samarbetet med polisen fokuserar 
främst på åtgärder bland barn och unga.  

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, till exempel kontroller med narkotikasökhundar, 
är det en fråga som Polismyndigheten måste avgöra. Redan i dag 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 29 november 2019 
• Bilaga 1, Motion om regelbunden kontroll på kommunens skolor med 

narkotikasökhund från Lisen Burmeister (SD) och Linnea Bjuhr (SD) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 21 november 2019 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 

 



Motion om regelbunden kontroll på 
kommunens skolor med narkotika-
sökhund

Bruket av narkotika letar sig allt längre ner i åldrarna och ungas acceptans för lättare droger ökar, något
som narkotikapolisen Anders Nilsson bekräftar i UNT den 21 februari 20191. Även områdespolisen Nina
Karlsson Larmar i UNT den 19 februari 2019 och säger att det förekommer narkotika på i stort sett alla
grund och-gymnasieskolor i Uppsala2. Att unga i vår kommun inte ska dras in i missbruk av droger är av
yttersta vikt och för varje ung person som avstår från att testa droger är mycket vunnet, även på lång sikt.
Att skolmiljön är 100 procent drogfri är därför viktigt. Som Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i
utbildningsnämnden, själv skrev i  ett  interpellationssvar i  mars 2019 till  Simon Alm, ”ska Uppsalas
skolor vara en drogfri plats och de skolelever som använder droger ska få den hjälp och det stöd som
behövs för att bli drogfria.” Hedman Skoglund påtalar även att skolor har som ansvar att anmälan till
socialtjänsten  vid  misstanke  om  drogmissbruk.  

En rimlig följd av intentionen att skolan ska vara drogfri, är att det faktiskt finns metoder för att upptäcka
avgöra om en elev nyttjar droger, eller till och med har droger med sig till skolan för försäljning. En
metod som både kan verka förebyggande, avskräckande, samt kan göra att narkotika upptäcks, är att med
hjälp  av  polisens  försorg  söka  igenom  skolor  med  narkotikasökhund.

I dagsläget finns det inte mycket som avskräcker från bruk och försäljning av narkotika i skolområden,
särskilt om elever vet att skolan inte får utföra drogtester på eleverna om eleverna inte samtycker. Ren
droghandel och bruk kan därför förekomma på skolområdet. Om Polisen gör oannonserade avsökningar
med narkotikasökhund kan man finna elever i riskzonen och som är i behov av stöd och hjälp. Elever
som hunden markerar mot eller  vars skåp hunden markerar mot bör därefter  komma i kontakt  med
socialtjänst för att skyndsamt få stöd av exempelvis Ungdomscentrum. 

Vissa skulle kanske anföra att det kan uppfattas som obehagligt med hundar som söker efter narkotika på
skolorna. Det är dock Sverigedemokraternas bestämda uppfattning att det är betydligt mer obehagligt
och sorgligt med elever som i unga år testar och blir fast i narkotikamissbruk. Det är därmed främst av
omsorg  för  berörda  elever  som  detta  föreslås.  Den  socialdemokratiske  ordföranden  i  Eskilstunas
kommunstyrelse verkar vara av samma uppfattning. Den 8 januari 2019 i SVT får han frågan ”Är det
inte är lite extremt med hundpatruller som söker igenom skolor?”. Han klargör då följande ”Jag tycker
det  är ganska rimligt,  vi får  inte vara naiva.  Vi vet att  missbruket  är utbrett,  antingen sitter vi  med
armarna  i  kors  eller  så  gör  vi  något.”3    

1 https://www.unt.se/nyheter/uppsala/unga-tvingas-vanta-langre-pa-hjalp-mot-droger-5220611.aspx

2 https://www.unt.se/nyheter/uppsala/oklart-om-fler-uppsalaelever-tar-droger-5216692.aspx

3 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/knarkhundar-ska-soka-igenom-eskilstunas-skolor?
fbclid=IwAR2e-6MGVniOGhHCtk1HgM_usDN4mDgQrYw17JVgXLxVqL7h1BFtqVEQsJA



Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:

 Att kommunen verkar för att Polismyndigheten genomför sökinsatser med narkotikasökhund på 
kommunens skolor.

Uppsala 23 april 2019

Lisen Burmeister Linnea Bjuhr

Ledamot, SD Ledamot, SD



Uppsala 
kommun 
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Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-11-21 

§186 

Motion om regelbunden kontroll på kommunens skolor med 
narkotikasökhund från Lisen Burmeister (SD) och Linnea Bjuhr 
(SD) 
UBN-2019-8994 

Beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragning i ärendet. 

Sammanfattning 
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. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag den 13 november 2019. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Juste a  s sign  Utdragsbestyrkande 

9) 



Kommunhuset, Stationsgatan 12 d61 
27 november klo4an 17.00 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 
as Segersam, ju erare 

tt/ i e 
an Skoglund, o dför6nde 

Utses att justera: Jonas Segersam (KD) Paragrafer: 177-194 

Vfrä Lik 
Susanna Nordström, sekreterare 

Datum: 
Protokollet finns 
tillgängligt på 

Underskrift: 

2019-11-21 Anslaget tas ner: 2019-12-19 

www.uppsala.se  uh(  

UV* 64)(44i" 

Uppsala 
kommun 
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Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-11-21 

Sammanträdesprotokoll 
Plats och tid: Aspen, Stationsgatan 12, klockan 15.00 - 18.06 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Helena Hed man Skoglund (L), ordf. 
Ulrik Wärnsberg (S), 1:e vice ordf. 
Jonas Segersam (KD), 2:e vice ordf. 
Hanna Victoria Mörck (V), 3:e vice 
ordf. 
Asal Gohari (5) 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Dima Sarsour (5) 
Agneta Boström (S) 
Susanne Engström (MP) 
Christopher Lagerqvist (M) 
Fredrik Hultman (M) 
011e Rom lm (C) 
Daniel Rogozinski (V) 
Lage Hedin (M), tjänstg. ersättare 
Jim Andersson (SD), tjänstg. 
ersättare  

Ersättare: Petri Lähteenmäki (S) 
Henry Montgomery (5) 
Oscar Matti (L) 
Lennart Köhler (MP) 
Gabriella Lange (M) 
Anna Johansson (C) 
Cecilia Widell (KD) 
Emma Van Alter (V) 

Lars Romanus, Tf. utbildningsdirektör, Annbritt Öqvist, chef systemstöd, Erik Ojala, chef 
Kommunal Förskola, Ingela Hamlin, chef Kommunal Grundskola, Christine Kastner 
Johnson, chef Kommunal Gymnasieskola, Jesper Djupström, avdelningschef 
lokalplanering, Ingrid Holström, verksamhetsstrateg, Elin Lundqvist, controller, 
Magdalena Casteryd, kommunikatör, Katarina Håkansson, koordinator, Catarina 
Eriksson, strateg, Tommy Eriksson, verksamhetsanalytiker 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 

Organ: Utbildningsnämnden Sista dag att överklaga 2019-12-19 


	31. Svar på motion om regelbunden kontroll på kommunens skolor med narkotikasökhund (SD)
	§ 10
	Svar på motion om regelbunden kontroll på kommunens skolor med narkotikasökhund från Lisen Burmeister (SD) och Linnea Bjuhr (SD)
	Beslut
	Beslutsgång
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag


	Svar på motion om regelbunden kontroll på kommunens skolor med narkotikasökhund (SD)
	Svar på motion om regelbunden kontroll på kommunens skolor med narkotikasökhund från Lisen Burmeister (SD) och Linnea Bjuhr (SD)
	Förslag till beslut
	Beredning
	Föredragning
	Ekonomiska konsekvenser
	Beslutsunderlag




