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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion gällande att kommunens ska
upphandla avtal för möjlighet till användning av narkotikahund i kommunen skolor
och lokaler.

Beslutsunderlag
Motionssvar, 2020-01-21
Motion - Ekerö kommun upphandla avtal för användning av narkotikahund i
kommunen skolor och lokaler.
Ärendet
Kommunen kommer alltid att kontakta polisen vid misstanke om brott men vid
förebyggande arbete mot narkotika i kommunens skolor och lokaler ska användning
av narkotikahund kunna vara ett framtida och alternativt hjälpmedel.
Ekerö kommun arbetar tillsammans med polisen och andra aktörer för att minska
bruket och försäljning av narkotika i kommunen. Att försäljning sker på gator och
torg är sedan länge väl känt men nu finns det även indikationer på att det sker
försäljning under skoltid på skolor. För att kunna förebygga och visa elever och
vårdnadshavare att kommunen har nolltolerans mot narkotika så ser vi att det skulle
vara till stor nytta att ha möjlighet att använda sig av detta hjälpmedel.
Polismyndigheten har i ett utlåtande sedan 15 januari 2016 utfärdat nya riktlinjer för
narkotikasök med hund i skolmiljö. Detta ger skolan möjlighet att använda
narkotikahundar i förebyggande syfte.
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Kommunal skola
Polisens insats med narkotikahund ska betraktas som brottsförebyggande
verksamhet som grundas på den allmänna samarbetsskyldigheten som anges i
förvaltningslagen och polislagen.
• För en brottsförebyggande insats med narkotikahund krävs att skolan har upprättat
en drogpolicy eller ordningsregler där det tydligt framgår att narkotikahund kan
komma att användas för sökning i skolans lokaler.
• Elever och föräldrar ska känna till att narkotikahund kan förekomma.
• Genomförandet ska ske under tider där elever inte vistas i skolan.
• Sökning med narkotikahund i brottsförebyggande syfte måste ske på skolledningens
initiativ och inte grundas på misstanke om brott. Om narkotika påträffas under
sökningen övergår den brottsförebyggande verksamheten i brottsutredande
verksamhet.
Hundsök från privata aktörer
Det förekommer att skolor anlitar privata aktörer för sökning med narkotikahundar.
Detta är fullt möjligt men förutsättningarna skiljer sig mot samarbetet med polisen.
• Vid samarbete med en privat aktör behöver ett särskilt avtal upprättas som reglerar
villkoren för samarbetet och följer riktlinjerna i polisens utlåtande.
• I händelse av att en narkotikahund markerar för narkotika ska polis tillkallas och
ingripa efter beslut om husrannsakan.
• En skillnad är också att hundar tränade hos polisen är utbildade på riktiga preparat
medan hundar tränade av privata aktörer är utbildade på så kallade pseudo preparat.
Det kan därför finnas en viss skillnad i kvaliteten i hundarnas sökning.
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