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Yttrande över Remiss - Motion; Narkotikahundar 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker remiss – Motion; 

Narkotikahundar.   

Ärendet i sin helhet 

Sedan 2018 finns ett samarbete mellan Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen, CKS (Centrum för kunskap och säkerhet) och 

Polismyndighetens hundenhet i Borås. Förvaltningschefen har godkänt att 

enheten kontinuerligt tränar och utbildar sina narkotikahundar i skolmiljöer 

med intilliggande områden. Utöver det finns det en upparbetad samverkan i det 

förebyggande ANDTS-arbetet mellan Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, CKS och 

Polismyndigheten. 

Dessa träningsbesök uppfattas i dag som sporadiska och ovanliga, varvid mer 

konsekventa och upprepade besök vore önskvärt, anmälda som oanmälda, eller 

på begäran. Hundenheten gör säkerligen vad de kan för att sprida sin träning i 

skolmiljöer. Men för att avskräcka kriminella krävs upprepning och vaksamhet. 

Den information som förmedlas till verksamheten och dess berörda, om de 

medel som står till buds för brottsbekämpning inom en verksamhet, är i sig 

avskräckande och bör återkomma om och om igen. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har en drogpolicy med en 

handlingsplan för verksamheterna kring förebyggande arbete, agerande vid 

drogmisstanke, konstaterat drogmissbruk, misstanke om drogförsäljning och 

kontaktuppgifter till stöd.  

Vid misstanke om brott i skolans miljö sker en polisanmälan och polisen fattar 

efter det beslut om polisiära åtgärder.  

Enligt Borås Stads och Polismyndighetens, lokalpolisområde Borås 

samverkansöverenskommelse 2021-2023 är följande fokusområden: 

- Förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon för 
problemutveckling och kriminalitet.  

- Skapa trygga offentliga miljöer.  

- Gemensam kraftsamling  
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Utifrån identifierade behov i skolmiljön i det förebyggande och åtgärdande 

arbetet så förs dialog med CKS och Polismyndigheten och insatser samordnas. 

Samverkan och handlingsplan bedöms som fullgod och väl fungerande, 

förutom när det gäller mer återkommande hundsök, både anmälda och 

oanmälda, eller på begäran. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

tillstyrker därför remiss.  

Beslutsunderlag 

1. Remiss – Motion; Narkotikahundar 

 

Samverkan 

FSG 2022-10-19 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Niklas Hallberg 

Ledamot SD 

Tomas Brandberg 

Ersättare SD 

 


