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Tilldelning hundar ur Försvarsmakten avelprogram till Hv 

förbanden 
(3 bilagor) 

          

         

Bakgrund 

Försvarsmakten (FM) har sedan 2004 ett avelsprogram som syftar till att förse 

FM med kvalitativt dugliga tjänstehundsämnen. Hemvärnsförbanden har idag 

vakanser vid sina krigsförband. 

 

SBK stödjer hemvärnet med rekrytering av hundar och hundförare till Hemvärnet 

och är måna om att öka sin leveranskapacitet. I ett försök att öka antalet ekipage i 

hemvärnsbataljonerna har FM tillsammans med SBK identifierat en möjlighet att 

förse hemvärnsförbanden med tjänstehunds-ämnen i mån av tillgång ur FM 

avelsprogram. 

 

Bonuseffekterna av ett samarbete mellan FM och SBK kan leda till ett 

mernyttjande av kompetensen och ett närmare samarbete med tydliga ramar för 

en kvalitativ och kvantitativ höjning av förmågan inom krigsförbanden. 

Verksamheten ska även leda till en komplettering av den rekrytering som pågår. 

 

Genomförande 

Allmän informationsspridning: 

FHTE strävar att årligen informera om FM avelsprogram vid Hundtjänst-skolan, 

Hv-skallet, SBK utbildningsdagar och Försvarsmaktsmästerskap Patrullhund. 

 

Tilldelning FM hund till Hv-hundförare: 

• Intresseanmälan från Hv-hundförare görs via SBK hemsida där ett digitalt 

formulär finns tillgängligt 
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• SBK Produktionsledare i samarbete med SBK Försvarsmaktsombud 

genomför erforderlig uppföljning på intressenter enligt fastställda krav 

• SBK kansli uppdaterar FHTE en gång per månad med lista på godkända 

Hv-hundförare, uppdatering sker oavsett om nya kandidater uppkommit 

under perioden 

• FHTE svarar SBK kansli en gång per månad om läget vad gäller tilldelade 

hundar samt läget för framtiden avseende tilldelning 

• FHTE tilldelar hundar enligt lista från SBK kansli följande den prioritet 

som finns på insänd lista. Utlämning av hund sker företrädesvis vid 

FHTE, undantag kan förekomma beroende på geografiska förhållanden. 

Tilldelad hund ska avhämtas skyndsamt dock inom 7 dagar   

• FHTE tecknar 24 månaders låneavtal med Hv-hundförare vid utlämnade 

av hund, kortare överlämning kommer ske vid utlämnandet 

• SBK följer upp utbildningsgången inom SBK på ekipaget och uppdaterar 

FHTE efter ett år om resultatet 

• SBK i samverkan med Försvarsmaktsombuden följer upp utvecklingen 

vid Hv Förbanden avseende genomförande av KFÖ/SÖF samt återkopplar 

till FHTE löpande 

• FHTE tecknar efter genomförd godkänd utbildning (slutprov) samt 

genomförd KFÖ/SÖF gåvobrev med Hv-hundföraren  

                        

Dispositionsrätt tilldelad FM hund 

Från det att hunden blivit certifierad (slutprov) har FM rätt att låna in hunden vid 

behov, detta gäller även efter det att hunden har överförts som gåva till Hv-

hundföraren, oavsett om Hv-hundföraren fortsatt är kontrakterad av hemvärnet 

eller inte, upp till 4 år efter gåvobrevets tecknande. 

 

Behöver ekipaget inlånas gäller visstidsanställning enligt LAS 5a§ ALVA för 

personen. 

 

Vid behov av prioritering mellan FM:s behov av utbildningshund och hemvärnets 

behov av hundekipage för genomförande av KFÖ och/eller SÖF, ska hemvärnets 

behov prioriteras främst. 

 

Under tiden hunden är på låneavtal kan Hv-hundföraren tävla och träna med 

hunden inom de av SBK godkända disciplinerna, dock med tyngdpunkt på att 

hunden ska kunna certifieras (slutprov) senast 24 månader efter lånekontraktets 

tecknande. 

 

Om tidskravet på 24 månader ej kan inrymmas, fattar LG/FHTE i samråd med 

SBK, beslut om åtgärd i varje enskilt fall. Grundprincipen ska dock vara att om 

inga särskilda omständigheter finns tas hunden tillbaka till FM. 
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Processbeskrivning 

 

 
 

 

L-test. 

Hund identifieras som 

lämplig patrullhund. 

(Övriga IO prioriteras) 

Hv-hundföraren kontaktas 

och anländer för 

mottagande av hund. 

(Normalt inom 1 dygn 

efter L-test) 

JA 

SBK identifierar 

individer. SBK 

informerar löpande 

till LG/FHTE 

Certifiering(slutprov) efter 

24 månader – patrullhund 

Hv 

Av lånekontraktet framgår: 

Fri veterinärvård (främst LG/FHTE vet) 

Krav på hemförsäkring 

24 månader fram till certifiering (slutprov) 

Tillåtet att tävla mm dock ej para/avla 

FM kan ta in hunden efter certifiering till 

utbildningar 

  

 

Lånekontrakt tecknas 

mellan LG/FHTE och 

Hv-hundföraren 

Bedömning vid varje 

enskilt tillfälle. Genomförs 

av SBK och LG/FHTE i 

samförstånd, LG/FHTE har 

beslutsrätt. 

Nej 

Av gåvobrevet framgår: 

Hunden övergår till Hv-hundförarens ägo 

FM kan ta in hunden efter 

certifiering(slutprov) till utbildningar i upp till 

fyra (4) år efter gåvobrevets utförande oavsett 

kontrakt med Hemvärnet. 

Eventuellt avelsförbud. 

Efter genomförd KFÖ 

och/eller SÖF tecknas 

gåvobrev och hunden 

tillfaller Hv-

hundföraren. 

Ekipaget kontrakteras 

av Hv-förband 
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Håkan Adén    Jöran Wikblad  

C FHTE    SBK 

 

 

Sändlista 

FS 

SBK 

 

För kännedom 

I 19, K 3, P 4, P 7, A 9, Lv 6, Ing 2, LedR, TrängR, 

1. ubflj, 3. sjöstriflj, 4. sjöstriflj, Amf 1, MarinB, 

F 7, F 17, F 21, Hkpflj,FMLOG, FMTM, 

MHS K, MHS H, MSS, SSS, LSS, HvSS, FMTS, SWEDEC, SkyddC, 

FMUndSäkC, FM HRC, FömedC 

 

Inom LG 

Livgardesgruppen 

Dalregementsgruppen 

Gävleborgsgruppen 

Insatsledning Stockholm 

UtbstödE 

 

 

         

Klicka här för att ange befattning. 

         

 

 


