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Narkotikahundar 
 
Narkotikahandeln, som är de kriminella gängens inkomstkälla, är ett allt växande samhällsproblem 
och socialtjänsten runtom i landets kommuner vitnar om samma problem: gängen utnyttjar allt 
yngre att utföra sitt vedervärdiga förvärv. Barn i nio-, tioårsåldern fångas upp av kriminella gäng och 
låter dem agera kurirer i den växande och smutsiga droghandeln. Även i Borås är det här ett växande 
problem. Marianne Gunnarsson, chef för barn och unga i Borås, säger till TT att socialtjänsten i Borås 
märker hur gängkriminella rekryterar allt yngre langare till droghandeln. 
 
I Borås Tidning kunde vi den 5 oktober 2020 läsa att Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) vill 
initiera ett arbete där alla skolor, förskolor och grundskolor, i Borås ska nyttjas för att öva 
polishundar i att finna narkotika. Syftet är fler drogbeslag och en tryggare skolmiljö både dagtid och 
under kvällar och helger. Det är glädjande att våra tjänstemän tagit ett beslut som går i linje med vår 
vision, i samband med att vi aktualiserade frågan i vårt budgetförslag för Borås 2021. 
Sverigedemokraterna har sedan länge föreslagit brukandet av narkotikahundar på våra skolor. Även 
om vi välkomnar detta beslut, är de långt ifrån tillräckligt. Detta bland annat mot bakgrund av att 
Polismyndighetens övningar inte sker systematiserat. Därför anser Sverigedemokraterna att fler 
verktyg måste komma till för att möta utbredningen av narkotika, bland annat genom att möjliggöra 
nyttjande av upphandlade tjänster av narkotikahundar. 
 
Enligt Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle krävs för en brottsförebyggande insats med 
narkotikahund att skolan har upprättat en drogpolicy eller ordningsregler där det tydligt framgår att 
narkotikahund kan komma att användas för sökning i skolmiljöer. Elever och föräldrar ska känna till 
att narkotikahund kan förekomma. När detta skett möjliggörs för rektor att påkalla särskilt sök med 
narkotikahundar, i de fall man misstänker förekomst. Vid markering av narkotikahund, kan Polis 
tillkallas. Insatsen kommer även att förebygga förekomsten av narkotika i skolmiljöer. 
 
 
Med anledning av ovan föreslår Sverigedemokraterna att Kommunfullmäktige beslutar 
 
 
att aktuella nämnder initierar en revidering av berörda dokument så att bruket av 

narkotikahundar möjliggörs på Borås Stads för-, grund-, och gymnasieskolor, samt 
 
att Kommunstyrelsen initierar en upphandling för att möjliggöra sök med 

narkotikahundar. 
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