
 
 
Rapport om Inner Wheels Narkotikabekämpningsprojekt till Rådsmötet  
den 17-18 november 2018 
 
Tack från Tullverket 
Med stor tacksamhet och uppskattning tackar Tullverket för Inner Wheels värdefulla 
donation om 220 000 kr under 2018 för inköp av hundar till narkotikasök-
hundutbildning.  
Inner Wheels donationer bidrar i hög grad till att nå ut i samhället med information i 
den för samhället viktiga kampen mot smuggling av narkotika och vapen. 
Generaltulldirektör Charlotte Svensson förmedlar sitt varma tack till alla medlemmar i 
Inner Wheel för stort samhällsengagemang mot narkotika genom mycket uppskattade 
donationer. 
 
Antal Inner Wheelsökhundar i tjänst under 2018 
Idag finns 26 hundar i Tullverkets tjänst som Inner Wheel har donerat. 23 hundar är i 
operativ tjänst och 3 hundar är under utbildning. Alla hundar i operativ tjänst är också 
utbildade för vapen och ammunitionssök. 
Under året har 4 Inner Wheelhundar tagits ur tjänst. En hund har gått i pension, två 
hundar har fått avlivas pga. sjukdom och en har tagits ur tjänst pga. att hundföraren har 
gått i pension. 
 
Beslag under 2018 
Hittills under 2018 har Inner Wheelhundarna, som är i tjänst, bidragit till mer än 690 st 
narkotikabeslag till en beräknad samhällsnytta av minst 788,3 miljoner kr. Dessutom 
har 13 st vapen/vapendelar och en del ammunition beslagtagits med hjälp av Inner 
Wheelhundar. 
 
Årets Narkotikasökhund 
Till vår stora glädje är Inner Wheelhunden 5-årige labrador retrievern Boy utsedd till 
årets narkotikasökhund 2018 med föraren Susann Haara verksamma i Haparanda. 
(Årets narkotikasökhund utses av Svenska kennelklubben, Svenska Inner Wheel och 
Tullverket.) 
 
För mer detaljerad information se Inner Wheels hemsida, 
Narkotikabekämpningsprojektet 
 
Besök och väskinsamling 
Kontakt ska alltid tas med Inner Wheels projektansvarige, Kristina Andersson, för 
narkotikabekämpningsprojektet om klubb/klubbar önskar besök av Tullverkets 
hundförare med Inner Wheelhund.  Vid insamling av avlagda väskor, plånböcker, 
glasögonfodral etc. till Tullverket ta kontakt före insamlingen med projektansvarig. 
 
Stort, stort tack alla Innerwheelare för värdefulla donationer och ert engagemang i 
projektet! 
Varma Inner Wheel-hälsningar 
Kristina Andersson 
Projektansvarig för Inner Wheels Narkotikabekämpningsprojekt 
Tel. 076 180 12 03  
bkkandersson@hotmail.com 


