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Sammanfattning 

 

I rapporten redovisar OP-20 arbetet med projektdirektivets fem 

uppdrag. Uppdragen är kopplade till 

polishundverksamheten i den nya polisorganisationen 2015. 

 

OP-20 har i arbetet utgått från huvudinriktningen för omställningen 

av svensk polis. Enhetlighet, 50 procent av verksamheten i 

lokalpolisområdena, närmare medborgarna och lokala problembilder 

har varit utgångspunkter som arbetsgruppen förhållit sig till. Projektet 

har även arbetat utifrån ett nyttoperspektiv där behov, frekvens på 

hunduppdrag samt geografiska förutsättningar varit centrala 

utgångspunkter för att nå maximal och avsedd effekt i verksamheten. 

 

Arbetet har präglats av öppenhet, tillgänglighet och kommunikation. 

OP-20 har besökt och träffat representanter från samtliga regioner och 

beslutsnivåer, regionpolischeferna och rikspolischefen undantagna. 

Vid besöken i regionerna har t.ex. vakthavande befäl, utredare, 

kriminaltekniker och tillförordnade lokalpolisområdeschefer närvarat. 

Mötena har dessutom varit välbesökta av representanter från 

polishundverksamheten. Mötesdeltagarna har i stor utsträckning 

riktat kritik mot beslutet att organisera patrullhundförarna på 

lokalpolisområdesnivån. 

 

OP-20 konstaterar att Genomförandekommitténs beslut att organisera 

patrullhundförarna på lokalpolisområden i delar är problematiskt. Det 

finns en viss risk att omställningen kan få negativa konsekvenser på 

polishundverksamhetens effektivitet, tillgänglighet och kvalitet.   

Arbetsgruppens uppfattning är att det ur ett kostnads- och 

effektivitetsperspektiv finns fördelar med att organisera samtliga 

hundförare med ett funktionsansvar på regional nivå, eftersom 

arbetsuppgifternas frekvens och geografiska spridning inte fullt ut gör 

dem lämpliga att hanteras i ett lokalt system. 

 

OP-20 lämnar två alternativa förslag till organisation av 

polishundverksamheten. Båda förslagen kräver justering av 

Genomförandekommitténs detaljbeslut från den 14 maj 2014. Förslag 1 

innebär att patrullhundförarna organiseras på lokalpolisområden. 

Däremot föreslås att planering och dimensionering av 

patrullhundförarna placeras regionalt och inte på polisområdesnivå 

som Genomförandekommitténs detaljbeslut anger. I övrigt ligger 

förslaget inom ramen för Genomförandekommitténs beslut.  
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I förslag 2 föreslås en regional organisering av patrullhundförarna. 

Förslaget innebär ingen förändring av patrullhundförarnas faktiska 

placering, dvs. i lokalpolisområden, men ett regionalt funktionsansvar 

för både specialsök- och patrullhundförarna.  

 

OP-20 presenterar ett system för nationell och regional processtyrning 

av polishundverksamheten. Utifrån ett, av arbetsgruppen, identifierat 

uppdrag och en framtagen verksamhetsidé presenteras ett förslag på 

system som effektivt kan hantera polishundverksamhetens 

delprocesser. Systemet delas in i två nivåer genom en strategisk och en 

operativ plattform.  

 

OP-20 föreslår vidare en placering av specialsökhundar på region och 

ort samt en regional fördelning av patrullhundarna. Utifrån en 

nulägesbeskrivning föreslår arbetsgruppen ingen ambitionsökning 

avseende det sammanlagda antalet polishundar i landet. Däremot 

innebär förslaget en viss ökning av antalet specialsökhundar. Förslaget 

innebär även att andelen patrullhundar med tilläggsdressyr ökar. OP-

20 föreslår som grundregel (undantag kan göras om det finns tydliga 

verksamhetsskäl) att två kriminalsökhundar, två brandhundar samt en 

BPU-hund placeras i varje regions huvudort. 

 

Avslutningsvis föreslår OP-20 att polishundverksamheten utvärderas i 

sin helhet. Denna utvärdering bör ske om ca ett år när 

organisationsförändringen av svensk polis genomförts, och den nya 

polisorganisationen kommit igång. Utvärderingen ska ge svar på 

nyttan med polishundverksamheten i sin helhet.  
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Förslag till åtgärder  

 

OP-20 lämnar två alternativa förslag till organisation av 

polishundverksamheten. Anledningen till att två förslag presenteras är 

främst att OP-20 identifierat vissa begränsningar i att organisera 

polishundverksamheten enligt beslutet. Begränsningar som i delar 

riskerar att påverka polishundverksamhetens effekt, tillgänglighet och 

kvalitet negativt. 

 

Efter att de två förslagen redovisats presenteras de förslag till åtgärder 

som OP-20 anser vara centrala för hantering av det nationella- och 

regionala processansvaret samt förslag på förändringar i nuvarande 

placering av specialsökekipage. 

 

Förslag 1   

Patrullhundarna (även patrullhundar med tilläggsdressyr) organiseras 

i lokalpolisområden i samtliga polisregioner (med organiseras avses 

funktionsansvar). Antalet lokalpolisområden och vilka de organiseras i 

avgörs av de specifika förutsättningar som råder i den aktuella 

regionen. Beslut fattas av respektive regionpolischef. Geografi, 

frekvens på antalet hunduppdrag samt ekonomiska effekter är viktiga 

faktorer som bör påverka placeringen. Målsättningen är att 

patrullhundförarna utgår från de lokalpolisområden de organiseras i. 

Polisstationernas utformning och placering omöjliggör i vissa fall att 

hundförarna har sin fysiska placering i lokalerna, i vart fall om 

kostnaderna för att anpassa lokalerna till gällande regelverk ska vara 

försvarbara. 

 

Specialsöksekipage, heltidsinstruktörer och instruktörer med 

specialsökhund organiseras på regional nivå under operativa enheten.  

 

Enligt Genomförandekommitténs beslut ska planering och 

dimensionering av polishundresursen ske på polisområdesnivå till 

skillnad från polishundverksamhetens samordning som placerats på 

regional nivå. OP-20 föreslår att samordning samt planering och 

dimensionering av polishundverksamheten placeras på regional nivå 

(operativa enheten). 

 

OP-20 föreslår att ekonomiska medel för löne- och övertidskostnader 

budgeteras på de lokalpolisområden som har funktionsansvaret för 

patrullhundförarna. Budgetansvar för specialsökhundarna placeras på 

regional nivå (operativa enheten). OP-20 föreslår vidare att operativa 
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enheten i respektive region får ett budgetansvar för övriga kostnader 

(t.ex. kostnader för utbildning, veterinär, materiel, metodutveckling, 

särskilt anpassade fordon och liknande kostnader).  

 

OP-20 föreslår att hundförarna i möjligaste mån placeras i 

hundförargrupper med en hundförare som gruppchef. En anledning 

till att frångå denna princip kan vara stora geografiska avstånd mellan 

hundförarnas placering, vilket kan ge dåliga förutsättningar för 

homogena hundgrupper.  

 

Förslag 2 

Förslag 2 är i stora delar identiskt med förslag 1. Skillnaden ligger i att 

funktionsansvaret för patrullhundförarna organiseras, samt 

ekonomiska medel för löner och övertid budgeteras, på regional nivå 

(operativa enheten). Principerna för fördelningen och den fysiska 

placeringen av patrullhundförarna skiljer sig inte från förslag 1.  

 

För att uppnå en större lokal delaktighet föreslås patrullhundförarna 

knytas till arbetet med de lokala problembilderna genom en ökad 

samverkan med lokalpolisområdena. I denna del är en tydlig ledning 

och styrning av verksamheten en förutsättning (bl.a. genom det 

operativa styrsystem som OP-20 föreslår under nästa rubrik).   

 

Detta förslag har enligt arbetsgruppen fördelar jämfört med förslag 1 

med hänsyn tagen till de övergripande målen, 

organisationsförändringen samt övriga grundläggande utgångspunkter 

som presenterats i rapporten.  

 

Förslag på åtgärd för hantering av processansvar inom 

polishundverksamheten 

OP-20 föreslår ett system för hantering av det nationella- och 

regionala processansvaret som bygger på en strategisk- och en 

operativ plattform. 

 

OP-20 föreslår att ett nationellt hundråd inrättas. Rådet ansvarar, 

under regionpolischefen i Väst, för delprocessen ”ledning och 

styrning” och utgör tillsammans med underordnade arbetsgrupper 

den strategiska plattformen. Rådet består av en representant från varje 

region samt chefen för nationella polishundtjänsten som föreslås vara 

ordförande. Huvuduppdraget är att lämna förslag till beslut till 

regionpolischefen i Väst och att stödja denne i processledningen av 
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svensk polishundverksamhet. Rådet kan även initiera nya 

arbetsgrupper när sådant behov uppstår. 

 

Delprocesserna som OP-20 identifierat utgår från den verksamhetsidé 

som tagits fram. Om verksamhetsidén ska få nationellt genomslag 

krävs att den nationelle processledaren, regionpolischefen i region 

Väst, får ett långtgående mandat. Genomförande av större 

förändringar i FAP eller beslut som innebär omfattande 

kostnadsökningar för svensk polis innefattas inte i detta förslag på 

mandat. Däremot anser OP-20 att den nationelle processledaren ska 

ha mandat att justera fördelningen av landets hundresurs och dess 

kompetens utifrån välgrundade underlag som processats i det 

nationella hundrådet. Sådana justeringar kan innebära mindre 

kostnadsförändringar ur ett regionalt perspektiv. 

 

Den regionala polishundverksamheten ska enligt beslutet organiseras 

på operativa enheten/operativa sektionen. Arbetsgruppens 

uppfattning är att det på regional nivå bör utses en processansvarig för 

respektive regions polishundverksamhet. Denne person behöver inte 

vara samma person som leder den operativa sektionen eller 

motsvarande funktion. Det är viktigt att den som rekryteras till 

funktionen har en kompetensprofil som möjliggör representation i det 

nationella hundrådet. 

 

Den operativa plattformen är ett regionalt system. Systemet ska vara 

enhetligt ur ett nationellt perspektiv. Varje region ska ha ett 

telefonnummer som dygnet runt och årets alla dagar, är kanal för råd, 

stöd och hjälp för exempelvis vakthavande befäl, polisinsatschef, 

spaningsledare, FU-ledare, utredare eller en extern 

samverkanspartner. Det kan vara befattningshavare med olika 

grunduppdrag som ansvarar för funktionen vid olika tidpunkter. Den 

som upprätthåller funktionen har detta som ett tillikauppdrag. 

Funktionens bemanning avgörs främst av personlig lämplighet. 

Personen bör, i vart fall i storstadsregionerna, kunna verka som 

insatsledare hund när detta krävs för ledning, styrning och samverkan.   

 

Förslag på en preliminär geografisk fördelning över 

specialsökhundar  

OP-20 föreslår ingen ambitionsökning avseende antalet polishundar i 

landet men däremot ökar antalet specialsökhundar och andelen 

patrullhundar med tilläggsdressyr/er i arbetsgruppens förslag. Syftet 

med ökningen av andelen hundar med specialsökförmåga är att 
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polishundverksamheten ska kunna möta de behov av stöd vid 

utredning och lagföring som OP-20 identifierat, inte minst när det 

gäller våldtäkter utomhus. 

 

Utifrån de parametrar som presenteras i rapporten förslår 

arbetsgruppen att två kriminalsökhundar och två brandhundar samt 

en brottsplatshund (BPU) som huvudregel placeras i varje regions 

huvudort. Välmotiverade verksamhetsskäl kan utgöra grund för 

undantag. Beslut fattas av den nationellt processansvarige efter att 

frågan behandlats i det nationella hundrådet. Övriga specialsökhundar 

(t.ex. narkotika-vapen) som idag finns i tjänst placeras med en större 

geografisk spridning i respektive region. Placering på ort avseende 

patrullhundar med tilläggsdressyr ingick inte i projektets 

uppdragsdirektiv. Trots detta föreslås en nationell inriktning som 

påverkar antalet patrullhundförare i respektive region. 

 

OP-20 förslår ett inledande uppdrag för nationella hundrådet att ta 

fram en fasindelad handlingsplan. Föreslagna förändringar av 

specialsökhundarnas placeringsorter bör ske i olika tempon med 

hänsyn tagen till bl.a. statistiskt underlag, ekonomi, geografi samt 

personal- och hundresurs. Beslut om handlingsplanens genomförande 

fattas av regionpolischefen i polisregion Väst. 

 

Avslutningsvis föreslår OP-20 att polishundverksamheten utvärderas i 

sin helhet. Denna utvärdering bör ske om ca ett år när 

organisationsförändringen av svensk polis genomförts, och den nya 

polisorganisationen kommit igång. Utvärderingen ska ge svar på 

nyttan med polishundverksamheten i sin helhet.  
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1. Inledning  

 

1.1 Bakgrund  

Svensk polis genomför en omorganisation där 21 polismyndigheter ska 

bli en. Landet delas in i sju regioner och Genomförandekommittén 

har, i ”Beslut om huvuddragen i den nya Polismyndighetens 

detaljorganisation”  från den 14 maj 2014, angett att patrullhundar ska 

organiseras i lokalpolisområden fr.o.m. den 1 januari 2015. 

Specialsöksekipage ska organiseras regionalt vid operativa enheten i 

varje polisregion.  

 

Polisregion Väst har fått ett nationellt processansvar för 

polishundverksamheten i Sverige. Processansvaret betyder att ansvara 

för, skapa, förvalta och implementera enhetlighet, 

informationskanaler samt utveckling och uppföljning av processer i 

verksamheten. Processansvar innebär inget personalansvar för 

regionpolischefen i Väst utöver personalansvaret för nationella 

polishundtjänsten och den personal som är anställd i region Väst. 

Operativa enheten i respektive region har regionalt processansvar för 

polishundverksamheten i regionen. 

 

Planering för och dimensionering av hundverksamheten ska enligt 

beslutet genomföras på polisområdesnivå. 

 

Regionpolischefen i polisregion Väst, Klas Friberg har av Thomas 

Rolén utsetts till projektägare för projekt OP-20, 

polishundverksamheten. Polismästare Robert Karlsson har utsetts till 

projektledare. I projektdirektivet för OP-20 anges arbetsgruppens 

uppdrag.  

 

1.2 Uppdraget 

Uppdraget har formulerats på följande sätt:  

 Ta fram en kort och övergripande beskrivning av hur 

användandet av polishundar utvecklats inom polisen 

 Göra en nulägesbeskrivning samt en kvalitetssäkring av de 

preliminära inplaceringarna i Polismyndigheten av hundförare 

 Ta fram ett förslag till hur processansvaret för 

polishundverksamheten ska utformas. I processansvaret ligger 

att styra, utveckla och följa upp processen samt säkerställa 

enhetlighet 
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 Ta fram en preliminär geografisk fördelning av var det bör 

finnas specialsökhundar. Fördelningen ska även ge svar på i 

vilken omfattning dessa ska finnas på respektive ort 

 Tilläggsdirektiv: Ska planering för och dimensionering av 

polishundverksamheten inom ingripandeverksamheten ske på 

regional nivå och inte som beslutet anger på polisområdesnivå?  

 

1.3 Metod 

Projektet behandlar uppdrag och frågeställningar kopplade till 

polishundverksamheten i den nya polisorganisationen 2015. 

Frågeställningarnas komplexitet kräver en bred polisiär kompetens 

och erfarenhet. Frågeställningarna kräver dessutom kompetens 

inom IT, ekonomi, HR, utveckling och kommunikation, varför flertalet 

av de nationella avdelningarna finns representerade i arbetsgruppen 

(HR har avböjt att medverka på grund av resursbrist). 

  

I kommunikationsfrågor har en regional kommunikatör från region 

Väst haft en stödjande roll utanför arbetsgruppen. Den nationella 

skyddsorganisationen finns representerad i arbetsgruppen och 

arbetsmiljöfrågor har diskuterats löpande under arbetets gång. Den 

fackliga organisationen har inte varit representerad men informerats 

om arbetet genom delredovisningen i december 2014 och genom 

mötesanteckningar från arbetsgruppens möten. 

 

Arbetsgruppens sammansättning: 

Robert Karlsson (ordförande)  Göran Fredling  

Tobias Bergkvist (sekreterare)  Karin Blegel 

Jerker Lavesson     Peter Rooth 

Per-Erik Eriksson    Kent Rosengren 

Harry Nilsson    Emma Svensson 

Håkan Thor      Oscar Järkvik 

Lars Adolfsson    Anders Fredling 

Mats Jönsson 

 

För att skapa gemensam förståelse, delaktighet och engagemang har 

en kommunikationsplan tagits fram. Planen har varit stödjade för 

projektledaren och arbetsgruppen under projekttiden. Målsättningen 

har varit att kommunikationen ska ske systematiskt och målinriktat. 

En viktig del i kommunikationen har varit öppenhet. Som ett led i 

denna strategi har arbetsgruppens mötesanteckningar varit 

tillgängliga och har bl.a. skickats ut i polishundverksamheten.  
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Arbetsgruppen har besökt samtliga sju regioner i den nya 

polisorganisationen i syfte att informera om projektet, samla 

information och diskutera frågeställningar kopplade till uppdraget.  

Reaktioner från polishundverksamheten och övrig verksamhet 

redovisas löpande i texten och särskilt i kap 4. 

 

Polisregionerna har olika karaktär beroende på bl.a. geografiskt läge 

och projektet har tagit del av lokala perspektiv. Arbetsgruppen har 

samlat information genom flera metoder. Dels har frekvensen på 

uppdrag i polismyndigheterna i den gamla organisationen inventerats 

och dels har viss brottsstatistik samlats in. Arbetsgruppen har även 

begärt in underlag avseende regionernas placering av hundförare i den 

nya organisationen och deras synpunkter på lämpligast placering av 

specialsökhundar. 

 

1.4 Disposition   
På grund av rapportens omfattning har rapporten i delar en annan 

disposition än den standardiserade mallen från 

Genomförandekommittén. Syftet är främst att underlätta rapportens 

tillgänglighet genom en tydlig koppling till projektets fem uppdrag. 

 

Efter det inledande kapitlet redovisas arbetet med rapportens fem 

uppdrag. Varje uppdrag redovisas i ett eget kapitel. Uppdragen bygger 

på varandra och följer, med ett undantag, den ordning som de 

presenterades i projektdirektivet. I rapporten redovisas uppdragen i 

följande ordning: 

 

- historiebeskrivning  

- nulägesbeskrivning  

- nivå för planering och dimensionering av 

polishundverksamheten 

- processansvarets utformning  

- förslag på fördelning av specialsökhundar    

 
De diskussioner som förts med beställar- och hundförarverksamheten 

avseende för och nackdelar med polishundverksamhetens 

organisationsförändring, redovisas i kapitel 4.  

 

Den polisverksamhet och extern verksamhet som samverkar med 

polishundverksamheten benämns i rapporten som 

”beställarverksamhet” och som ”beställare”. Begreppen användes 

främst av pedagogiska skäl vid möten med polishundverksamheten 
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och med övrig verksamhet. Begreppen används av samma anledning i 

texten och inte i syfte att beskriva en gammaldags klassisk beställar- 

och utförarorganisation.  

 

Slutsatserna redovisas i ett avslutande kapitel och förslag till åtgärder 

presenteras efter den inledande sammanfattningen. Viss brottsstatistik 

och redovisning i kartor presenteras i bilagor.   

 

1.5 Avgränsning 

Rapporten behandlar endast polishundverksamheten ur ett nationellt 

perspektiv. Internationell samverkan (t.ex. användande av 

specialsökhundar från angränsande länder) är ingen parameter som 

beaktats under arbetsgruppens arbete med förslag på placering av 

specialsökhundar. Rapporten behandlar inte heller de polishundar 

som är organiserade på nationella insatsstyrkan och nationella 

bombskyddet.  

2. Uppdrag 1 - Historiebeskrivning 

 
Enligt projektdirektivet för OP-20 ska arbetsgruppen; 
 

- Ta fram en kort och övergripande beskrivning av hur 

användandet av polishundar utvecklats inom polisen. 

 

I detta kapitel finns de bakomliggande förklaringarna till 

polishundverksamhetens utveckling beskrivna. OP-20 kommer 

redogöra för de skiljelinjer i polishundverksamhetens utveckling som 

påverkat utvecklingen och format nuvarande polishundorganisation. 

En förståelse för drivkrafterna bakom utvecklingen förklarar dagens 

polishundverksamhet och underlättar arbetsgruppens arbete med att 

skapa förutsättningar för en effektiv verksamhet.  

 

2.1 Ett nationellt projekt  

De första moderna svenska polishundarna utbildades i Tyskland på 

1910-talet. Dessa ”kriminalhundars” uppgift var att spåra brottslingar.  

Förväntningarna på hundarnas förmåga var emellertid för stora för att 

kunna infrias inledningsvis. Trots en något trevande start var intresset 

stort. Svensk polis har inte varit utan hundar sedan de första hundarna 

införskaffades.  

 

1924 inköptes s.k. ”patrullhundar”, främst avsedda att skydda och 

försvara sin förare och därmed vara personalbesparande. Avsikten var 

att hunden skulle ersätta en polisman vid dubbelpatrullering. 
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Under 60-talet uppmärksammades möjligheten att använda hunden 

som ett verktyg vid bekämpning av problematiken med narkotika. 

Hundens unika förmåga att använda sin nos vid brottsbekämpning 

identifierades och 1968 utbildades de första hundarna i att söka efter 

en specifik lukt eller doft, idag benämnd ”specialsökhund”. Begreppet 

används för de hundar som inte är patrullhundar utan enbart används 

för sin specialsöksförmåga/or. 

 

Redan vid förstatligandet av Polisen 1965 konstaterades att anskaffning 

av polishundar samt utbildning av polishundförare och polishundar 

borde centraliseras. Polishunddetaljen vid arméns hundskola i 

Sollefteå inrättades men bytte senare namn till polishundsektionen vid 

Rikspolisstyrelsen. 1991 genomfördes den sista 

polishundförarutbildningen i Sollefteå.    

 

1992 gav Rikspolisstyrelsen (RPS) dåvarande länspolismästaren Lars G 

Myrberg i uppdrag att genomlysa hela polishundverksamheten i syfte 

att förbättra och effektivisera verksamheten. I 1995 års 

polishundutredning, RPS rapport 1995:12, föreslog utredaren att: 

 

1. hundverksamheten skulle vara regional och ledas och planeras 

av särskilt polisbefäl, lämpligen underställd respektive 

länspolismästare. 

2 RPS genom sin tillsyn ska försäkra sig om att den operativa 

standarden inte omotiverat sjunker beträffande 

hundverksamheten.  

3. en central hundskola skulle inrättas, med ansvar för all grund- 

och vidareutbildning, metodutveckling, inköp av hundar samt 

den övergripande kontrollverksamheten. 

 

Tiden mellan nedläggningen i Sollefteå 1991 fram till 1995 genomfördes 

polishundutbildningar i regional regi på uppdrag av Rikspolisstyrelsen. 

Central styrning saknades och utbildningen bedrevs på olika sätt och 

med varierande inriktning. Detta kunde enligt polishundutredningen 

från 1995 (RPS Rapport 1995:12) på sikt medföra allvarliga bieffekter i 

form av regionala eller lokala avvikelser inom polishundverksamheten. 

 

Under samma tid genomförde RPS ett antal inspektioner i landet där 

det på många platser identifierades allvarliga brister i ledning och 

styrning och brister i den operativa förmågan hos hundpatrullerna. 
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I enlighet med RPS Rapport 1995:12 beslutade RPS 1995 att polisens 

centrala utbildningsplats för hundar skulle placeras på gamla F18 i 

Tullinge, med en organisatorisk tillhörighet till polishögskolan. Senare 

flyttades polishundtjänsten (PHT) organisatoriskt till polisbyrån för 

att fr.o.m. år 2000 tillhöra rikskriminalpolisens operativa enhet.  

 

I december 2003 flyttade polishundtjänsten sin utbildningsplats till 

Karlsborg. Vid detta metod- och utvecklingscentrum genomförs 

centrala utbildningar i form av grundutbildningar och 

vidareutbildningar för instruktörer och provledare. Vid nationella 

polishundtjänsten i Karlsborg finns idag utbildningslokaler, testbanor, 

hundförvaring, övernattningsmöjligheter och kontors- och 

konferenslokaler. Den första utbildningen genomfördes våren 2004. 

Mellan 2004 och 2014 har totalt 1600 hundförare utbildats i Karlsborg.  

 

Idag leds all central polishundutbildning och metodutveckling av 

nationella polishundtjänsten. Syftet är att säkra en jämn och hög 

kvalitet i hela landet. Nationella polishundtjänsten har även till 

uppgift att utarbeta föreskrifter för polisväsendets hundverksamhet 

och utöva tillsyn samt ett övergripande ansvar för hundanskaffningen 

till Polisen.  

 

2.2 Organisationen i polismyndigheterna  

Polishundverksamheten före 2015 skiljde sig påtagligt mellan landets 

polismyndigheter. I myndigheterna Stockholm och Västra Götaland 

m.fl. var polishundförarna placerade på en länstäckande enhet med en 

enhetschef. Merparten av hundförarna utgick från en centralt placerad 

polisstation anpassad för polishundverksamheten (förvaring m.m.). En 

del hundförare var på grund av myndighetens geografi utplacerade, 

men organisatoriskt tillhörde de länsgemensamma enheter.   

 

Polishundverksamheten var i flertalet polismyndigheter organiserad 

lokalt men i syfte att effektivisera verksamheten (operativ planering, 

utbildning, förvaring av hundar och materiel) har verksamheten efter 

hand regionaliserats. 

  
Några polismyndigheter organiserade verksamheten på 

polisområdesnivå med hundsektioner i respektive polisområde. I 

Skåne fanns det t.ex. processledning på myndighetsnivå med en stöd- 

och utbildningsorganisation inbegripande myndighetskoordinator 

med samordningsansvar. I polisområdena fanns det hundsektioner 

med sektionschefer med ansvar för personal och den operativa 
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verksamheten. Sektionschefernas faktiska mandat skilde sig åt, 

beroende på vilken polismyndighet de tillhörde, och gränsdragningen 

mellan områdes- och myndighetsansvar var oklar. 

 

Vid ett antal polismyndigheter, framförallt i mindre tätbefolkade 

polismyndigheter med stora geografiska avstånd, var hundförarna 

placerade på närpolisområden. De ingick i närpolisområdets 

ingripandeverksamhet (IGV)-turlag och i IGV-dimensioneringen. Yttre 

befäl på respektive turlag hade i dessa fall ett personal- och 

verksamhetsansvar.   

 

Olikheterna påverkade möjligheten till nationell samordning för 

polishundverksamheten i viktiga frågor. Därför utsågs länsansvarigt 

hundbefäl, s.k. länshundbefäl vid landets polismyndigheter. Tidigare 

var det svårt att samla en person från varje polismyndighet med 

utpekat ansvar för verksamheten. Länshundbefälens mandat varierade 

stort i landet.  

 

En stor del av länshundbefälen/enhetscheferna hade i den gamla 

organisationen ett uttalat helhetsansvar för verksamheten. Vid andra 

myndigheter hade länshundbefälet mer begränsade eller inget mandat 

avseende t.ex. personal och ekonomi, vilket gjorde systemet svårstyrt. 

 

Skillnaderna var i stora delar kopplade till verksamhetsmässiga skäl. I 

storstäderna var frekvensen av hunduppdrag högre och avstånden 

mindre. Dessutom ställde den höga frekvensen av särskilda händelser 

och samverkansinsatser större krav på t.ex. regional samordning och 

operativ planering.  

 
2.3 Utveckling av sökförmågor  
I början av 1980-talet började patrullhundar utbildas i tilläggsdressyr 

(kallas även för ”kombihundar”), dvs. de fick ytterligare en 

sökförmåga, initialt främst narkotika. Idag finns ca 160 polishundar 

som kan söka narkotika (inkluderar både specialsökhundar och 

patrullhundar). Vid samma tidpunkt utvecklades förmågan att söka 

efter sprängämne. 2012 centraliserades samtliga sprängämnessökande 

hundar organisatoriskt till rikskriminalpolisens nationella bombskydd. 

Syftet var att undvika varierande kvalitet och regionala avvikelser.  

 

I mitten av 1990-talet uppstod ett behov av vapensökshundar. 

Konflikten mellan de s.k. motorcykelgängen skyndade på utvecklingen 

och alla bombhundar utbildades i tilläggsdressyren vapensök.    
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2002 startade utbildning av brandhundar och efter en tvåårig 

försöksverksamhet fastställdes förmågan. Brandhundar finns både som 

specialsökhund och som patrullhund med tilläggsdressyr. 

 

Ett specialsök som utvecklats över förhållandevis lång tid är 

kriminalsöket (sök efter kroppsvätskor från levande eller avliden 

person utomhus, inomhus och i vatten). Efter en försöksverksamhet 

under 1990-talets mitt finns idag 16 st. kriminalsökhundar. 

Kriminalsökhund finns både som specialsökhund och som 

patrullhund med tilläggsdressyr.  

 

Sedan 2010 har sökförmågorna avseende sedelsök och 

brottsplatsundersökning utvecklats. Den brottsplatsundersökande 

(BPU) hunden söker spår som kan innehålla dna, mindre föremål med 

mänsklig vittring samt äldre spår efter människa. Efter en 

försöksverksamhet implementeras sedelsökförmågan 2011 och BPU i 

december 2014 bland övriga specialsök.  

 

2.4 Utbildning och kvalitetsäkring 

I syfte att reglera och kvalitetsäkra polishundens förmåga infördes 

särskild prövning av hundekipaget. De tidiga proven var i stora delar 

kopior av svenska brukshundsklubbens prov, vilka inte speglade de 

krav som ställs på en patrullhund. Mot denna bakgrund har FAP 214-1 

reviderats vid ett flertal tillfällen. De senaste ändringarna gjordes 1988, 

2000 och 2011. Vid den senaste revideringen genomfördes ett 

omfattande arbete med att anpassa FAP så att beställarens önskemål 

kan tillfredställas utan förändringar i FAP. 

 
I takt med att nya behov identifierats har kraven och utbildningstiden 

ökat. Det tar idag längre tid att utbilda en hund till grundläggande 

förmåga än det gjorde under 80-talet. Framförallt har 

tjänstbarhetsproven utvecklats och kräver mer dressyrtid. 

Räddningssöket kan nämnas som exempel. 1978 förlängdes 

söksträckan från 150 meter till 250 meter. I samband med RPS Rapport 

1997:1, Efterforskning enligt räddningstjänstlagen av försvunna personer 

och beslutet att arbeta efter MSO-metoden (Managing Search 

Operations) vid försvinnande blev polishundens deltagande mer 

påtagligt. År 2000 ökade minimikraven till 400 meter och förmågan 

att spåra på hårda underlag och i stadsmiljöer infördes i 

prövningsordningen. Idag är minimikravet enligt FAP 214-1 att hunden 

ska kunna söka 500 meter utan avbrott och kunna markera både 

människa och föremål.  
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Sedan 2011 har även krav ställts på det som kallas påvisande 

markering. Detta innebär att hunden endast ska visa var ett 

föremål/ett preparat ligger eller är placerat. Detta för att forensiken 

ställer högre krav på uppträdande på en brottsplats. 

Kriminalteknikerna ska kunna dokumentera platsen/placeringen utan 

att föremålet flyttas eller blivit kontaminerat av hunden. Detta är ett 

led i utredningen för att kunna lagföra en gärningsman utan att 

hundens arbete ifrågasätts. Samtidigt minskas risken för att hunden 

skadas. 

 

2.5 Anskaffning av hund 

1992 fattade regeringen beslut om att statens hundskola (HS) skulle 

läggas ner. Ca 50 procent av polisens hundar kom då från den riktade 

aveln vid statens hundskola och nästan uteslutande schäferhanar 

användes. Anledningarna till nedläggningen var främst kostnadsskäl. 

Lösningen var den öppna marknaden där redan 50 procent av 

hundarna anskaffades vid den tidpunkten. 

 

Redan efter några år uppstod svårigheter att rekrytera tillräckligt 

många hundar och Polisen bad om centralt stöd. Problematiken var en 

av anledningarna till att man började använda tikar och andra raser än 

schäfer. Hundrasen malinois (belgisk vallhund) utgör idag ca 20 

procent av polisens hundar.  

 

2004 tillsatte regeringen en utredning om tillgången på tjänstehundar 

i landet. Samma år inrättades en särskild anskaffningsansvarig vid 

polishundtjänsten för att samordna landets ansträngningar. 

Betänkandet (Hundgöra-att göra hundar som gör nytta SOU 2005:75) 

visade att bristen på hundar inte var specifik för Sverige utan att hela 

Europa hade liknade problem. Utredarens förslag var att åter starta en 

statlig avel. Då den tidigare aveln lagts ner var ansvariga politiker 

ovilliga att börja om.  

 
Ännu en utredning (Bättre marknad för tjänstehundar SOU 2010:21) 

tillsattes 2009. Ett förslag till samverkan mellan Försvarsmakten och 

polishundtjänsten antogs inte av utredaren men efter kritik från 

remissinstanserna fattade regeringen 2013 beslut om samverkan. Idag 

kommer ca 25 procent av polisens patrullhundar från Försvarsmaktens 

avelsprogram men målsättningen är ca 50 procent år 2017.  

 

Sammanfattningsvis följer de förändringar som 

polishundverksamheten genomgått tre tydliga utvecklingslinjer.  
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Den första utvecklingslinjen följer en strävan mot nationell 

enhetlighet avseende utbildning, kompetensnivåer, kvalitetsäkring 

och anskaffning. Behovet av enhetlighet har påtalats i samtliga 

utredningar som är gjorda och inom polishundverksamheten. I denna 

utveckling har FAP 214-11 (Rikspolisstyrelsens förskrifter och allmänna 

råd om Polisens hundverksamhet) varit ett verktyg, inrättandet av 

polishundtjänsten ett annat. Polishundverksamheten har, i linje med 

förslag från tidigare utredningar, utvecklats och förändrats från en 

lokal organisation till en regional. 

 

Den andra utvecklingslinjen är en förskjutning av verksamheten i en 

mindre konfrontativ riktning. Förändringen har påverkat 

polishundens utnyttjande vid bl.a. demonstrationer men även vid 

andra uppdrag med koppling till skyddsarbete. Användandet av 

hunden i dessa situationer sker idag med större restriktivitet än 

tidigare. Från att främst ha använts vid skyddsarbete 

(våldsanvändning med hund) samt som ett brottsförebyggande 

verktyg (dämpande effekt vid t.ex. ordningsstörning), används 

polishunden idag inom ett stort antal områden där hunden främst 

används för sin unika förmåga att identifiera och markera doft. I 

denna del har eftersök av försvunnen person en viktig betydelse. 

Utvecklingen har bl.a. uttryckts som resan ”från tänder mot nos”. Man 

kan emellertid inte bortse från att patrullhunden även i framtiden 

måste ha förmåga till våldsanvändning för att vara ett stöd till 

polispersonal och i det brottsförebyggande arbetet.  

 

Den tredje utvecklingslinjen är kopplad till metodutveckling och nya 

användningsområden för hunden. Nya specialsöksförmågor har 

efterfrågats av bl.a. utredare och kriminaltekniker inom Polisen. 

Utvecklingen i syfte att stödja utredning och lagföring har i denna del 

också drivits av engagerade hundförare med en stark nyfikenhet på 

hundens outnyttjade förmåga att använda sitt luktsinne. Det är tydligt 

att nya specialsöksförmågor genererat en större avsättningsyta för 

polishundverksamheten. Särskilt om den kan spridas på en större 

andel patrullhundar. 

 

Sammanfattningsvis har behov och engagemang bidragit till att 

antalet ”renodlade” specialsökhundar ökat i antal och att antalet 

patrullhundar med specialsök som tilläggsdressyr blivit fler.  

Polishundverksamheten har utvecklats i riktning mot fler 

                                                 
1
 FAP 214-1 reglerar i delar svensk hundverksamhet. Till denna FAP är ett flertal 
utbildningsplaner kopplade. 
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utredningsstödjande sök- och spårarbeten. Utvecklingen har i 

huvudsak drivits av lokala eller individuella initiativ som sedan fått 

spridning i landet. 

 

Polishundens förmåga har utvecklats i takt med att den övriga 

polisverksamheten identifierat nya behov och avsättningsytor för 

polishunden. Polishunden används idag med stor polisiär bredd, från 

förebyggande arbete, med exempelvis förskolebarn, till 

terroristbekämpning.  

 

Behovet av enhetlighet och en mer sammanhållen organisation har 

sammanfattningsvis uppmärksammats både i flera utredningar och av 

den egna verksamheten. En strävan mot nationell enhetlighet 

avseende utbildning, kompetensnivåer, kvalitetsäkring och 

anskaffning följer som en röd tråd genom polishundverksamhetens 

utveckling. 

   

3. Uppdrag 2 - Nulägesbeskrivning 
 

Som en del i uppdraget ska OP-20 göra en nulägesbeskrivning samt en 

kvalitetsäkring av de preliminära inplaceringarna av hundförarna i den 

nya Polismyndigheten.  

 
OP-20 har från respektive regions förändringskansli samt från HR-10 

begärt in de preliminära inplaceringarna i syfte att identifiera 

eventuella skillnader i tolkningen av de så kallade 

mappningsprinciperna.2 Uppgifterna från HR-10 skickades till 

arbetsgruppen den 21 november 2014 och arbetsgruppen konstaterarar 

att det sedan dess skett förändringar i inplaceringarna. OP-20 

kompletterar därför den första lägesbilden med en mer uppdaterad 

lägesbild från januari 2015. Syftet är att påvisa eventuella förändringar 

och finna bakomliggande förklaringar.  

 
I rapporten används begreppen ”organiseras” och ”placeras” i stor 

omfattning. Begreppet ”organiseras” innebär ett funktionsansvar till 

skillnad från begreppet ”placeras”. Hundförare kan därmed vara 

placerade på ett lokalpolisområde men organiserade på ett annat 

lokalpolisområde eller på regional nivå.  

                                                 
2
 Inmappningen utgår från den beslutade detaljorganisationen och innebär att alla 

medarbetare som berörs av verksamhetsövergången placeras i den nya 
organisationen enligt PM ”Principer för inmappning” 2014-06-25.  
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I nulägesbeskrivningen nedan kommer specialsökhundar och 

patrullhundar redovisas separat. OP-20 gör i denna redovisning ingen 

skillnad på patrullhundar och patrullhundar med tilläggsdressyr.  

 

3.1 Specialsökhundförare och instruktörer 

Arbetsgruppens initiala genomgång visade på betydande skillnader 

mellan polisregionernas tolkningar av mappningsprinciperna. Detta 

var bekymmersamt eftersom enhetlighet är en av omorganisationens 

målsättningar.  

 

Skillnaderna i placeringen av specialsökhundar är emellertid mindre 

än vid placeringen av patrullhundar. 

 

Följande avvikelser från mappningsprinciperna konstaterades 

avseende specialsökhundar och instruktörer: 

 

 I region Norr har regionpolischefen beslutat att 

specialsökhundarna ska organiseras på lokalpolisområden 

istället för på regional nivå som i övriga regioner och som 

Genomförandekommitténs beslut anger. Placeringen har inte 

förändrats mellan de båda lägesbilderna. 

 

 Vid den första lägesbilden var ett antal instruktörer och 

besiktningsmän med specialsökhundar i region Väst placerade 

på HR. Orsaken som angavs var att de i sin tjänst främst 

verkade som instruktörer. Sedan den första inplaceringen har 

region Väst begärt förändring i enlighet med 

mappningsprinciperna. Instruktörerna och besiktningsmännen 

är i den senare lägesbilden placerade på regional nivå 

(operativa enheten/operativa sektionen) i enlighet med övriga 

landet.  

 

I övriga regioner har Genomförandekommitténs beslut från den 14 maj 

2014 i stort sett följts. Specialsökhundarna är i samtliga regioner, vid 

den senare lägesbilden (region Norr undantaget), organiserade på 

regional nivå. I de flesta regioner är de organiserade enbart på 

operativa enheten men det finns exempel där specialsökhundar 

placerats på forensiska sektioner/grupper (ex. Jönköping, Örebro och 

Karlstad). 

 
I kartan nedan redovisas placeringen av specialsökhundar och 

patrullhundar med specialsök som tilläggsdressyr i januari 2015 (se 
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även bilaga för en tydligare redovisning per region). Syftet är att 

presentera en fullständig och rättvis bild över var i landet de olika 

specialsöksförmågorna är placerade. En del av hundarna med 

kompetens att söka narkotika (gäller både specialsökhundar och 

patrullhundar) har även kompetens att söka efter vapen, sedel och 

sperma. I kartan redovisas inte fördelningen av dessa sökförmågor. 

Polishundarnas fullständiga kompetens redovisas i den underliggande 

redovisningen.  

 

Karta 1: Karta över placering av specialsökhundar samt 

patrullhundar med tilläggsdressyr i januari 2015 
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2014 fanns det 388 patrullhundar (inklusive provhundar) varav ca 150 

hade någon tilläggsdressyr. Det fanns 57 specialsökhundar exklusive 

bombhundar (10). Sammantaget gav detta 445 polishundar exklusive 

bombhundar. 

 

I januari 2015 fanns det 129 st. patrullhundar med tilläggsdressyr samt 

62 st. specialsökhundar exklusive bombhundar. Antalet patrullhundar 

med tilläggsdressyr har således minskat medan antalet 

specialsökhundar ökat marginellt. 

 

Specialsökhundar och patrullhundar med tilläggsdressyr är fördelade 

enligt följande: 

 

REGION NORR. 

Specialsökhundar:  

2 st. narkotika-vapen 

2 st. narkotika 

2 st. kriminalsökhundar 

 

Patrullhundar med tilläggsdressyr: 

4 st. patrull-narkotika-vapen 

12 st. patrull-narkotika 

1 st. patrull-kriminalsökhund 

1 st. patrull-brandhund 

 

REGION MITT 

Specialsökhundar: 

4 st. narkotika-vapen 

1 st. narkotika-vapen-sedel 

1 st. narkotika-sedel 

1 st. narkotika 

2 st. kriminalsökhundar 

3 st. brandhundar 

1 st. kriminalsökhund (likhund på projekt)  

 

Patrullhundar med tilläggsdressyr: 

3 st. patrull-narkotika-vapen 

5 st. patrull-narkotika  

 

REGION BERGSLAGEN  

Specialsökhundar: 

1 st. narkotika 

1 st. kriminalsökhund 

1 st. brandhund 
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2 st. BPU (brottsplatshund) 

 

Patrullhundar med tilläggsdressyr: 

4 st. patrull-narkotika-vapen 

1 st. patrull-narkotika-sedel 

9 st. patrull-narkotika 

1 st. patrull-narkotika-sperma 

 

REGION STOCKHOLM 

Specialsökhundar: 

1 st. narkotika-vapen 

2 st. narkotika-vapen-sedel 

3 st. narkotika 

2 st. kriminalsökhundar 

1 st. brandhund 

 

Patrullhundar med tilläggsdressyr: 

6 st. patrull-narkotika-vapen 

2 st. patrull-narkotika 

2 st. patrull-kriminalsökhundar 

 

REGION ÖST 

Specialsökhundar: 

1 st. brandhund-sperma 

 

Patrullhundar med tilläggsdressyr: 

13 st. patrull-narkotika-vapen 

2 st. patrull-narkotika-sedel 

8 st. patrull-narkotika 

2 st. patrull-kriminalsökhundar 

 

REGION VÄST 

Specialsökhundar: 

6 st. narkotika-vapen 

2 st. narkotika-vapen-sedel 

2 st. kriminalsökhundar 

2 st. liksökhundar (projekthundar) 

1 st. brandhund 

1 st. brandhund-sperma 

1 st. BPU (brottsplatshund) 

 

Patrullhundar med tilläggsdressyr: 

21 st. patrull-narkotika-vapen 

2 st. patrull-narkotika-vapen-sedel 
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2 st. patrull-narkotika 

 

REGION SYD 

Specialsökhundar: 

4 st. narkotika-vapen 

3 st. narkotika-vapen-sedel 

1 st. narkotika 

2 st. kriminalsökhundar 

2 st. brandhundar-sperma 

1 st. BPU (brottsplatshund) 

 

Patrullhundar med tilläggsdressyr: 

1 st. patrull-narkotika-vapen 

27 st. patrull-narkotika 

 

3.2 Patrullhundförare  
Placeringen av patrullhundförarna skiljer sig åt mellan landets 

regioner. När OP-20 genomförde den första lägesbilden kunde 

följande konstateras: 

 

 I region Norr var patrullhundförarna utplacerade på ett stort 

antal närpolisområden/lokalpolisområde. De tillhörde IGV-

turlag med yttre befäl som gruppchefer och ingick i 

minimibemanningen. Detta gällde alla myndigheter utom 

Jämtland där hundförarna var organiserade i en egen grupp 

med en hundgruppchef. 

 

 Region Mitt hade placerat patrullhundförarna på samtliga 

lokalpolisområden utom ett. Patrullhundförarna i regionen 

ingick inte i minimibemanningen för IGV men hade egna 

dimensioneringskrav. Hundförarna hade i en del fall 

gruppchefer som var hundförare men det fanns även grupper 

med gruppchefer som inte var hundförare. 

 

 I region Bergslagen var samtliga patrullhundförare placerade på 

ett flertal lokalpolisområden med yttre befäl som gruppchefer. 

Patrullhundförarna ingick i minimibemanningen för IGV. 

 

 I region Stockholm var patrullhundförarna placerade i 

hundförargrupper på två lokalpolisområden samt på Gotland 

(där ingår hundförarna i en grupp tillsammans med 

trafikpoliser med en gruppchef från trafikpolisen). 

Gruppcheferna i Stockholm var hundförare. I Stockholm ingick 
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patrullhundförarna inte i minimibemanningen för IGV men 

hade egna dimensioneringskrav.  

 

 I region Öst placerades patrullhundförarna på samtliga 

lokalpolisområden utom ett. Gruppcheferna var hundförare i 

samtliga lokalpolisområden utom ett. 

 

 I region Väst skiljde sig placeringen mellan polisområdena. I 

polisområde Storgöteborg var patrullhundförarna placerade på 

IGV-turlag i samtliga lokalpolisområden (yttre befäl som 

gruppchef). I polisområde Älvsborg placerades samtliga 

patrullhundförare i ett turlag på lokalpolisområde Borås med 

en hundförare som gruppchef. Patrullhundförarna ingick inte i 

minimibemanning IGV men hade eget dimensioneringskrav. I 

övriga polisområden valdes andra lösningar. 

 

 I region Syd var patrullhundförarna placerade i ett större antal 

lokalpolisområden. Patrullhundförarna placerades i turlag med 

IGV-poliser och med en gruppchef som inte var hundförare. 

Patrullhundförarna hade i några polisområden 

dimensioneringskrav avseende hund och i andra 

bemanningskrav i IGV. 

 
OP-20 konstaterade att regionerna följde Genomförandekommitténs 

beslut (patrullhundförarna ska enligt beslutet placeras på 

lokalpolisområden). Däremot tolkade regionerna intentionen i 

beslutet olika. På vissa platser var hundförarna fördelade på många 

lokalpolisområden och på vissa platser hölls hundförarna ihop i 

grupper med hundkunnigt befäl. Beslutet från den 14 maj angav inte i 

detalj hur organisationen skulle se ut.  

 

Skillnaderna i organiseringen av patrullhundförarna motiverades i 

regionerna med verksamhetsmässiga skäl. Flera regioner såg 

planeringsvinster och bättre förutsättning till ledning och styrning när 

hundförarna placerades i hundgrupper med en hundförare som befäl.  

De flesta lokalpolisområden var inte utrustade för att kunna hantera 

polishundar med deras speciella behov. Flera regioner menade att 

hanteringen av polishundarna underlättades om funktionsansvaret 

tillföll ett mindre antal lokalpolisområden eller den regionala nivån. 
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Konsekvensen blev att patrullhundförarna organiserades i ett mindre 

antal lokalpolisområden eftersom hundförarna var för få för att kunna 

bilda egna turlag i polisområdenas samtliga lokalpolisområden.  

 

De regioner som valde att organisera hundförarna i ett större antal 

lokalpolisområden och i IGV-turlag menade att de var lojala mot 

intentionen med Genomförandekommitténs beslut eller att detta var 

den självklara placeringen utifrån regionens geografiska 

förutsättningar. De polismyndigheter som bildade region Norr hade 

dessutom en sådan organisation sedan tidigare.  

 

De stora geografiska avstånden och en lägre frekvens av hunduppdrag 

(hundförarna ingick/ingår i flera polismyndigheters/regioners IGV-

bemanning) spelade också en betydande roll vid val av organisation.   

 

Den senare lägesbilden från januari 2015 ger delvis en förändrad bild 

av inplaceringen av patrullhundförarna. Sammanfattningsvis kan läget 

i regionerna beskrivas som komplicerat. I en del regioner fortgår 

verksamheten i stort sett enligt tidigare organisation (d.v.s. före 2015-

01-01) och i en del regioner har förändringarna som presenterades i 

den första lägesbilden införts fullt ut eller i delar. I flera regioner har 

problem med samordning, ledning och styrning föranlett förändringar 

i riktning mot tidigare regional organisation. I en del regioner är detta 

särskilt tydligt.  

 

I region Väst/Storgöteborg har placeringen av patrullhundförarna 

ändrats. Istället för att vara utspridda på samtliga lokalpolisområden 

har de placerats i hundförargrupper med ett hundbefäl. Samtliga 

hundförare är i den senare lägesbilden placerade i lokalpolisområde 

Syd. Anledningen till förändringen är främst problem kopplade till 

ledning och styrning. Avstånden i Storgöteborg är dessutom så korta 

att hundförarna normalt når samtliga lokalpolisområden i 

Storgöteborg inom ca 5-10 min.  

 

I vissa regioner har problem med ledning och styrning skapat 

informella funktioner med viss delegation att styra verksamheten. En 

del regioner avvaktar rapporten från OP-20 innan beslutad 

organisation verkställs.    

 

Inga regioner har, sedan första lägesbilden, genomfört förändringar 

avseende eventuell IGV-dimensionering för hundförare. 
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Efter presenterad lägesbild ställer sig OP-20 följande frågor: 

 

- Är tolkningsutrymmet i beslutet ett medvetet val i syfte att 

regionala skillnader i avstånd och frekvens ska kunna styra val 

av organisation?   

- Är intentionen att patrullhundförarna ska placeras på egna 

turlag eller fördelas på maximalt antal IGV-turlag?  

- Kan patrullhundförarna organiseras på ett mindre antal 

lokalpolisområden eller ska de fördelas på så många 

lokalpolisområden i respektive region som möjligt?  

- Kan patrullhundförarna organiseras på regional nivå men 

placeras på lokalpolisområde? En sådan organisation innebär 

avsteg från Genomförandekommitténs beslut att 

funktionsansvaret för patrullhundförarna ska tillfalla 

lokalpolisområdena. Däremot kommer inte detaljbeslutets 

övergripande målsättning – ”närmare medborgarna”, att 

påverkas. Patrullhundförarna kan fortfarande i stora delar vara 

placerade på lokalpolisområden men både funktions- och 

processansvar placeras regionalt.  

 

Redan i den ”gamla” organisationsformen utgick merparten av 

patrullhundförarna från närpolisområdena. Endast ca 50 

patrullhundförare (Storgöteborg och Stockholm) utgick från en 

egen basering.   

 

Förutom de övergripande målsättningarna med omorganisationen 

(enhetlighet och närmare medborgarna) anser OP-20 att val av 

organisation bör utgå från följande fem parametrar utöver ekonomi:  

 

 Effekt 

 Nytta 

 Behov 

 Frekvens (antal uppdrag under en viss tid) 

 Geografi (avstånd) 

 

Arbetsgruppen konstaterar att polishundverksamheten i regionerna i 

vissa avseenden bör organiseras något olika om bästa effekt ska 

uppnås. I förslag 1, som i stort förhåller sig till 

Genomförandekommitténs detaljbeslut, ska patrullhundförarna 

organiseras på lokalpolisområden. Antalet lokalpolisområden de 

placeras i påverkas däremot av regionens geografi och frekvensen 

hunduppdrag.  
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Denna organisationsanpassning innebär att ett förhållandevis stort 

antal lokalpolisområden organisatoriskt kommer sakna hundförare. 

Däremot kan hundförarna efter behov förlägga arbetstid i ett 

lokalpolisområde. I denna del är ett fungerande system för 

samordning, planering och dimensionering avgörande.  

 

Arbetsgruppens uppfattning är att enhetlighet uppnås, förutom 

genom placeringen på lokalpolisområden (patrullhundar) och region, 

(specialsökhundar) av strukturerat arbete med identifierade 

nationella- och regionala processer, en gemensam verksamhetsidé och 

den nationella polishundtjänsten. Det nationella system för strategisk- 

och operativ styrning som OP-20 föreslår i kap 6.3 blir ett kraftfullt 

verktyg som bidrar till ökad enhetlighet och betydligt bättre effekt i 

polishundverksamheten.   

 

Det är viktigt att patrullhundförarna i den nya Polismyndigheten 

betraktas som en regional resurs, oavsett resursens placering. En 

anledning är att patrullhundförarna i flertalet regioner kommer 

genomföra merparten av sina uppdrag i andra lokalpolisområden än 

där de är placerande. Hundförarna förväntas även stödja externa 

myndigheter och utbildningen kommer i stora delar genomföras 

regionalt. Utifrån dessa aspekter har Genomförandekommitténs beslut 

att placera patrullhundförarna på lokalpolisområde tydligt ifrågasatts 

av polishundorganisationen. Det faktum att ett stort antal 

patrullhundar har specialsök som tilläggsdressyr gör placeringen än 

mer svårmotiverad för hundförarna. Skillnaden mellan en patrullhund 

och en specialsökhund har minskat genom att patrullhundarna i allt 

större omfattning även har tilläggsdressyrer.  

 

OP-20 konstaterar att patrullhundförarnas organisation i delar är 

problematisk. Det saknas bl.a. en chef med helhetsansvar för 

polishundverksamheten och det finns en risk att omställningen, över 

tid, får negativa konsekvenser för polishundverksamhetens 

effektivitet.   

 

4. Lokalt funktionsansvar - fördelar och nackdelar 

 

Arbetsgruppen har haft en medveten strategi att träffa så många 

representanter från beställarverksamheter och 

polishundverksamheten som möjligt. I detta kapitel redovisas de 

huvudsakliga synpunkterna från deltagarna i de sju möten OP-20 haft 
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i regionerna samt de diskussioner som arbetsgruppen bedömt som 

mest centrala.  

 

I samtliga regioner har OP-20 mött ett tydligt motstånd mot beslutet 

att placera funktionsansvaret för patrullhundförarna på lokal nivå 

(lokalpolisområdena). Kritiken har framförts både från 

beställarverksamheterna och från hundförarorganisationen. Kritiken 

som framförts handlar främst om att arbetsuppgifternas frekvens och 

geografiska spridning inte fullt ut gör dem lämpliga att hanteras i ett 

lokalt system. Hundförarna är oroliga att de vid en lokal organisering 

huvudsakligen kommer användas i IGV-dimensionering, vilket 

påverkar deras möjlighet att genomföra hunduppdrag. Flertalet 

hundförare som idag ingår i minimibemanning (särskilt tydligt i 

region Norr) uppger att de ofta blir inringda för hundjobb på ledig tid 

men används för IGV-uppdrag utan koppling till hunduppdrag vid 

ordinarie tjänstgöring.   

 

En annan vanlig synpunkt är att många frågor, förenade med 

polishundverksamheten, inte lämpar sig för att spridas ut på ett flertal 

huvudmän. Hanteringen av frågorna kräver omfattande 

specialkunskap för att hanteras på ett verksamhetsmässigt, 

arbetsmiljömässigt och ekonomiskt försvarbart sätt. Kritiska röster har 

påtalat att tidigare omorganisationer gjordes i syfte att regionalisera 

verksamheten för att den lokala organisationen inte fungerade 

optimalt.  

 

Även representanter från lokalpolisområdescheferna har i stor 

utsträckning varit negativa till Genomförandekommitténs beslut. 

Lokalpolisområdescheferna får funktionsansvar över en verksamhet 

som främst används regionalt. Lokalpolisområdescheferna menar att 

polishundverksamheten kräver specialkunskaper och att hanteringen 

innebär praktiska problem som på många ställen är svåra att hantera.   

 

En genomgående oro bland hundförarna är kopplad till det faktum att 

många hundförare placerats i IGV-turlag utan ett hundkunnigt befäl. 

Oron är stor över att bedömas utifrån ett bristfälligt underlag vid 

lönesamtal/utvecklingssamtal och att förståelse för verksamhetens 

speciella krav och förutsättningar saknas.  

 

Det har även framförts positiva synpunkter avseende 

patrullhundförarnas organisering i lokalpolisområden. Det som främst 

framförts som positivt rör rekrytering och karriärväxling efter tiden 



   

 

32 

som hundförare. Genom en organisering i lokalpolisområden kommer 

kunskap och förståelse för polishundverksamheten få en större 

spridning och eventuellt locka fler poliser till att söka hundförartjänst.  

Hundförarna blir mindre isolerade och deras kompetens kan bättre 

omhändertas när det lokala kontaktnätet ökar.  

 

Det finns en begränsad uppfattning bland hundförarna att en bättre 

lokal förankring skapar förutsättningar för fler hunduppdrag. En del 

lokalpolisområdeschefer ser möjlighet till ett ökat lokalt användande 

av hundresursen vid lokala problembilder. Merparten av de 

lokalpolisområdeschefer OP-20 träffat ser emellertid en omfattande 

problematik med samordning, planering och dimensionering.  

 

Flertalet av de hundförare som deltagit i diskussionerna menar att 

stödet till lokala problembilder tvärtemot kommer minska. 

Arbetstiden som kan planeras mot lokala problembilder (s.k. övrig tid) 

är begränsad. Vid en regional organisering finns större möjlighet till 

samordning och kraftsamling utifrån att regionens samlade behov 

utvärderats.  

 

Representanter för kriminalteknikerna har påtalat fördelar med att 

organisera specialsökhundar på de forensiska sektionerna. På så vis 

kommer specialsökhundförarna närmare den forensiska verksamheten 

och får därmed en ökad kunskap och förståelse. Denna åsikt är 

emellertid inte representativ för den forensiska verksamheten i sin 

helhet. Flertalet chefer för forensisk verksamhet menar att de saknar 

den specialistkunskap som krävs för att på bästa sätt kunna hantera de 

krav som ställs på hantering av hundförarverksamhet (för ytterligare 

synpunkter från forensisk verksamhet se kap. 6.5.2).    

 

En fördel med en lokal placering är möjligheten till naturliga 

kontaktytor med lokalpolisområdets utredare och annan personal med 

kännedom om lokala behov. Däremot finns det en risk att utbyte med 

regionala specialister (t.ex. insatsverksamhet) samt externa 

samverkanspartners (Försvarsmakten, räddningstjänsten m.m.) 

försvåras.  

 

En annan synpunkt som framförts är risken att metodutveckling och 

kvalitetssäkring försvåras vid en lokal placering. Antalet hundförare på 

ett lokalpolisområde kommer vara begränsat, vilket kan påverka 

möjligheten att driva utvecklingsarbete. 
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OP-20 har även träffat representanter från den strategiska nivån. De 

strategiska chefer arbetsgruppen fört diskussioner med vittnar om en 

komplicerad situation. De farhågor som framförts har främst rört 

polishundverksamhetens samordning, planering och dimensionering. 

Dessutom har kulturskillnader mellan de gamla myndigheternas 

polishundverksamheter påverkat sammanslagningen i de nya 

regionerna. Kulturskillnaderna kan vara lättare att hantera vid en 

regional organisering eftersom funktionsansvaret för samtliga 

polishundförare i en region kopplas till en chef och inte till ett större 

antal lokalpolisområdeschefer.   

 
Sammantaget kan OP-20 konstatera att det vid samtliga möten med 

beställarverksamheterna och polishundverksamheten uttryckts en 

betydande oro över framtiden. Farhågorna är i stort de samma i alla 

regioner.  

 

5. Uppdrag 5 – Planering för och dimensionering av 

polishundverksamheten  

 

Enligt Genomförandekommitténs beslut ska planering för och 

dimensionering av polishundverksamheten inom 

ingripandeverksamheten ske på polisområdesnivå. Enligt ett 

tilläggsdirektiv gavs OP-20 i uppdrag att undersöka om planering för 

och dimensionering av polishundverksamheten istället ska ske på 

regional nivå och inte som beslutet anger på polisområdesnivå. 

 

OP-20 har följt utvecklingen i regionerna noga och konstaterar att 

samordning av polishundresursen är ett bekymmer i den nya 

organisationen. Problematiken har identifierats och med tydlighet 

framförts till OP-20. 

 

Om ett lokalpolisområde ser hundföraren som en allt för tydlig 

lokalpolisområdesresurs finns en risk att hundföraren planeras för 

arbetstider som har en lokal utgångspunkt. Det är centralt att 

Polismyndighetens hundförare utnyttjas där de behövs bäst. Om det 

lokala perspektivet tar överhand kan konsekvensen bli att andra 

lokalpolisområden inte får hundhjälp på tidpunkter då hundresursen 

behövs. Efter årsskiftet 2014/2015 har OP-20 upplevt ett tydligt 

missnöje från vakthavande befäl och andra ”beställare”. De upplever 

att det inte finns samma tillgång till hundförare som tidigare. Vissa 

perioder finns det många hundförare medan de vid andra tidpunkter 

saknas helt.  
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Det blir svårare att samordna hundresursen om planering och 

dimensionering sker på ett flertal ställen, jämfört med om resursen 

planeras och dimensioneras på ett ställe i varje region. Det är viktigt 

att lokalpolisområdet inte ser hundföraren som sin egen resurs att 

disponera efter lokala behov utan att ta hänsyn till vilket behov 

regionen och svensk polis har. Med en allt för lokal utgångspunkt 

finns en risk att tillgången på kvalificerade hundförare med olika 

kompetens påverkas negativt och att lokala problembilder över ytan 

inte kan få stöd av hundkompetens i samma omfattning som tidigare. 

 

I Sverige finns i nuläget 35 polisområden och 99 lokalpolisområden. 

Med utgångspunkt från en numerär på ca 330 patrullhundar skulle en 

enkel matematisk fördelning ge ca 3,3 patrullhundar per 

lokalpolisområde. Räknas utbildningstiden bort (30 procent), frånvaro 

för ledigheter, sjukfrånvaro, frånvaro på grund av skador och sjukdom 

på hunden, veterinärbesök m.m. så blir kvarvarande resurs begränsad 

ur ett lokalpolisområdesperspektiv. Utbildningstiden utgör ca en 

heltidstjänst per lokalpolisområde. Det är rimligt att räkna med att 

det, i exemplet, återstår cirka två hundpatruller per lokalpolisområde.  

 

Om en region ska besätta två till tre hundförare dygnet runt, vilket 

OP-20 bedömer vara en rimlig regional dimensionering, kommer 

uppdraget kräva viss resurs. I grunden beräknas ca 12-15 hundförare för 

att besätta en hundförare dygnet runt årets alla dagar. Det skulle 

innebära mellan ca 25 och 45 hundförare per region för att klara 

grunduppdraget, beroende på regionens storlek och behov. Det 

innebär att minst tio lokalpolisområden i regionen måste samordnas 

för att nå en rimlig bemanning i grunduppdraget. Dessutom gäller det 

att sprida olika tilläggsdressyrer över ytan och dygnet, vilket blir en 

komplicerad uppgift med så många organisatoriska enheter 

inblandade. Utifrån detta resonemang menar OP-20 att, utöver 

samordning, är även en regional planering och dimensionering 

nödvändig.  

 

Arbetsgruppens uppfattning är att patrullhundförarna ska delta i IGV 

och respondera på larm som inte kräver hundkompetens när det 

behövs. Däremot ska de som huvudregel inte omfattas av 

minimibemanningen för regionens ingripandeverksamhet utan av ett 

eget dimensioneringskrav. 

 

OP-20 anser sammanfattningsvis att det är möjligt att organisatoriskt 

placera funktionsansvaret för patrullhundförarna på 
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lokalpolisområdena men man måste räkna med att 

samordningskostnaderna kan bli höga och att effekten kan påverkas 

beroende av hur lokalpolisområdena väljer att hantera den 

tillkommande resursen. 

 

Det är tydligt att det ur det här perspektivet är mindre kostsamt och 

effektivare att både organisera, dimensionera och planera hundförarna 

på regional nivå. Det finns fortfarande möjlighet att förankra 

hundförarna lokalt och för polisområden, ur den överskjutande 

resursen hundförare på regional nivå, begära biträde med viss 

hundkompetens (t.ex. vapen, narkotikasök eller för ett längre projekt i 

ett visst lokalpolisområde).  

 

Om funktionsansvaret för patrullhundarna organiseras på 

lokalpolisområden, i enlighet med Genomförandekommitténs beslut, 

anser OP-20 att ansvaret för planering och dimensionering av all 

polishundverksamhet ska hanteras regionalt. 

 

Grunden för detta förslag är att skapa förutsättningar för en effektiv 

ledning och styrning. Med regional planering och dimensionering 

minskas antalet personer med samordningsansvar och det blir enklare 

att snabbt skapa lägesbilder över regionens hundresurs. OP-20 ser 

dessutom samordningsvinster vid planering av den dagliga operativa 

verksamheten och i kontakten med interna och externa beställare. 

 

6. Uppdrag 3 – Processansvar för 

polishundverksamheten 

 

I detta kapitel kommer det nationella och regionala processansvaret 

för polishundverksamheten behandlas. Projektets förslag kommer dels 

innehålla en modell för processtyrning och dels redovisa hur 

skärningen mot de nationella avdelningarna (ekonomi, HR osv) kan se 

ut kopplat till ansvarsfördelning och beslutsmandat. 

 

Förståelse för begreppens innebörd är centralt. I följande kapitel 

behandlas begreppet ”process”.   

 

6.1 Processer  

Enligt Genomförandekommitténs ”Vägledning gällande 

funktionsansvar och processansvar” innebär processansvar att ”… ha en 

övergripande kunskap om och helhetsbild över processen. En lägesbild 

över ansvarsområdet ska fortlöpande kunna lämnas till 
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myndighetsledningen. Vidare ingår ett ansvar för att processen i sin 

helhet är effektiv och ändamålsenlig. Detta ska ske i samverkan med 

linjeverksamheten. Det innebär att tillsammans med verksamheten ska 

gemensamma arbetssätt och metoder tas fram, beslutas, införas och 

förvaltas”. 

 

I processansvaret ingår också att följa upp hur processen fungerar. 

Resurstilldelning och resultatansvar ingår inte i processansvaret. 

 

I ”Processhandbok Lunds Universitet” definieras begreppet process som 

en kedja av relaterade aktiviteter. ”Repetitivt länkade aktiviteter där 

information och resurser används för att omforma objekt in till objekt 

ut, från identifiering till tillfredsställelse av den huvudsakliga 

mottagarens behov.” Denna definition underlättar förståelsen för syftet 

med processtyrd verksamhet.  

 

Genom enhetlighet i hanterandet av processer skapas struktur och 

förutsättningar för en effektivisering och förbättring av 

polisverksamheten. Arbetet med processer är bärande i den nya 

Polismyndigheten och det är genom dessa processer som besluten i 

omorganisationen ska verkställas. Delegerade processansvar ska ”… 

bidra till bättre och effektivare polisverksamhet nära medborgarna och i 

hela landet genom enhetlighet, kvalitativ och flexibel polisverksamhet”. 

(Ramdirektiv Nationella operativa avdelningens processansvar)    

 

För att förstå den huvudsakliga idén bakom processbaserad 

verksamhetsutveckling måste man utgå från en verksamhetsidé  

(se. kap. 6.2). I denna identifieras verksamhetens viktigaste processer, 

som tillsammans utgör verktyg för att realisera verksamhetsidén. Med 

en förståelse för vilka processer som skapar värde för verksamheten 

kommer arbetet med de enskilda processerna bli enklare och mer 

meningsfullt. Målet med verksamhetsutveckling är att förbättra 

verksamheten och då måste varje enskild process ledas och utvecklas.  

 

Sammanfattningsvis är processtyrning ett sätt att redan från början 

kanalisera de bästa metoderna och på ett effektivare sätt nå framgång i 

operativa insatser. 

 

6.1.1 Processer inom polishundverksamheten 

I FAP 184-1, ”Polismyndighetens interna föreskrifter om 

Polismyndighetens processförteckning” finns Polismyndighetens tre 

arbetsflöden på övergripande nivå beskrivna. Dessa är: 
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 Kärnverksamheten för Polisen (KV) 

 Kärnverksamhet utanför rättsväsendet (UR)  

 Gemensam verksamhet (GV).  

 

Polishundverksamheten tillhör främst kärnverksamheten även om 

utbildning och metodutveckling tillhör den gemensamma 

verksamheten. 

 

Till respektive arbetsflöde kopplas ett antal huvudprocesser. Inom 

kärnverksamheten för Polisen är dessa huvudprocesser: 

 

 Brottsförebyggande arbete (BF) 

 Utredning och lagföring (UL) 

 Service (SE) 

 

Polishundverksamheten är en del i samtliga huvudprocesser. 

Ingripande med polishund i syfte att övervaka, hindra störning och 

förebygga brott är en del i det brottsförebyggande arbetet. Spårsök 

med polishund och besiktning av omhändertagna hundar enligt 

”Lagen om tillsyn av hundar och katter” är exempel på verksamhet i 

utredning- och lagföringsprocessen. Lämplighetstester och årliga 

kontroller av väktarhundekipage är ett uppdrag inom ramen för 

huvudprocessen service. 

 

Inom polishundverksamheten har OP-20 identifierat följande 

delprocesser:  

 

 Ledning och styrning  

 Rekrytering 

 Utbildning  

 Metod och materialutveckling 

 Anskaffning 
 

Som tidigare beskrivits består processerna av en kedja aktiviteter.   

Arbetsflödet inom en process utgår från modellen nedan. De tre första 

klossarna brukar slås ihop och kallas ”processorientering”. I den ingår 

de tre punkterna 1. Skapa lägesbild, 2. Analysera och 3. Identifiera 

problem eller utvecklingsområden. 

 

Arbetsprocessen ser likadan ut oavsett processens inriktning (operativ 

verksamhet, utbildning, utveckling m.m.). Arbetet i aktivitetskedjorna 
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redovisas inte i detalj för respektive delprocess. Utformandet av 

rutiner och innehåll bör ske i arbetsgrupper. 

 

Modell 1: Beskrivning över arbetsflöde i en process 

 

 
 

Källa: ”PM - Ramdirektiv nationella operativa avdelningens 

processansvar” 2015 

 

Varje process/delprocess bör ha en processansvarig som i sin tur har 

en arbetsgrupp till sitt förfogande. Ett exempel: Chefen för nationella 

polishundtjänsten utses till processansvarig för utbildningsprocessen. I 

arbetsgruppen ingår lämpliga personer med rätt kompetens. I gruppen 

processas utbildningsfrågor ur ett nationellt perspektiv (enhetlighet 

m.m.). Efter att en utbildning processats nationellt ska den i vissa fall 

genomföras regionalt. I denna process ska det finnas en regionalt 

ansvarig (t.ex. en utbildningsledare eller instruktör).  

 

Namnet på arbetsgruppen för ledning och styrning av 

polishundverksamhet förslås vara ”nationella hundrådet”. I arbetet 

med processen ledning och styrning kommer nationella hundrådet 

vara en arbetsgrupp, men i förhållandet till övriga arbetsgrupper är 

nationella hundrådet en styrgrupp. En viktig uppgift för rådet är att 

rapportera till processansvarig (regionpolischefen i region Väst) och 

sköta återkoppling och kommunikation till regionerna. Denna 

styrgrupp beskrivs mer utförligt i kapitel 6.3. 

 

1. Skapa 
lägesbild 

2. Analysera 

3. Identifiera 
problem eller 

utvecklingsom-
råden 

4. Föreslå 
åtgärder 

5. Prioritera 
åtgärder 

6. Genomför 

7. Uppföljning Arbetsprocess 
1. Skapa lägesbild 

2. Analysera 

3. Identifiera problem eller  
utvecklingsområden 

4. Föreslå åtgärder 
5. Prioritera åtgärder 
6. Genomför 
7. Uppföljning 

 

Arbetsprocessen skapar 

förutsättningar för ständiga 

förbättringar. 
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I syfte att effektivisera arbetet kan en arbetsgrupp hantera flera 

processer. T.ex. kan arbetsgruppen för processen utbildning även 

hantera rekryteringsprocessen och/eller anskaffningsprocessen. 
 

6.1.2 Nationellt- och regionalt processansvar 

I Genomförandekommitténs beslut den 14 maj placeras det regionala 

processansvaret för polishundverksamheten på operativa enheten. 

I beslutet står att det regionala processansvaret bl.a. innebär ansvar för 

utbildning, inköp och samordning. 

 

I kapitel 6.1.1 beskrevs hur arbetet med det nationella processansvaret 

kan bedrivas med utsedda processledare. De delprocesser som 

identifierats kan i delar vara svåra att skilja eftersom de nationella 

processerna påverkar de regionala. Den nationella processen ska i de 

flesta fall utmynna i en process på regional nivå och slutligen nå 

operativ effekt i verksamheten. 

 

Den regionala polishundverksamheten ska enligt beslutet organiseras 

på operativa enheten/operativa sektionen. Arbetsgruppens 

uppfattning är att det på regional nivå bör utses en processansvarig för 

respektive regions polishundverksamhet. Denne person behöver inte 

vara samma person som leder den operativa sektionen. Det är viktigt 

att den som rekryteras till funktionen har en kompetensprofil som 

möjliggör representation i det nationella hundråd som beskrivs i kap. 

6.1.1 och kap. 6.3.  

 

Nedan beskriver OP-20 exempel på ett antal regionala frågor som är 

avgörande för den enskilde hundförarens arbetsmiljö och möjlighet att 

utföra ett effektivt arbete. Frågorna hanteras inom det regionala 

processansvaret även om ramarna utformas i det nationella 

processarbetet i syfte att nå nationell enhetlighet.   

 

- Hundanskaffning 

Inom ramen för det regionala processansvart hanteras 

hundanskaffningen inom respektive region, d.v.s. hundar som 

inte anskaffas inom ramen för samverkansavtalet med 

Försvarsmakten. Det är också inom denna process som det 

beslutas om omplacering av hund (från en hundförare till en 

annan) vid exempelvis dressyrproblem.  
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- Kassation av tjänstehund 

Inom det regionala processansvaret beslutas om och när en 

hund ska kasseras som polishund. Exempel på 

kassationsorsaker kan vara hög ålder, ohälsa eller bristande 

mentala egenskaper. Inom denna process ligger vidare besluten 

om vad som ska göras med en kasserad tjänstehund (ska 

hunden avlivas eller säljas).  

 

- Beslut om unghund eller valp 

Beslut om att köpa in en myndighetsägd valp och placera denna 

på hundförare eller extern fodervärd fattas regionalt. Även 

beslut om att kontraktera en unghund som en hundförare 

önskar kontraktera fattas regionalt.  

 

- Veterinärvård  

Inom det regionala processansvaret fattas beslut beträffande 

veterinärvård. Besluten kan handla om att uppsöka veterinär 

eller avvakta. Beslut kan också handla om olika typer av 

röntgenundersökningar, kirurgiska ingrepp, kastrering, 

långvarig eller kostsam behandling etc. Budget för 

veterinärkostnader placeras i arbetsgruppens förslag regionalt.   

 

- Uppstallning 

Innan en tjänstehund får lämnas in på hundpensionat ska detta 

godkännas.  

 

- Prövning av dressyrnivå 

Årligen, men som längst med 14 månaders mellanrum, ska 

ekipaget godkännas i aktuell dressyrnivå. Vid dessa prövningar 

kontrolleras att ekipaget klarar de moment som finns 

fastställda av Polismyndigheten. Ej godkända moment ska 

klaras inom två månader. I annat fall tas ekipaget ur hundtjänst 

(hundföraren får inte använda hunden vid någon typ av 

uppdrag). Vid stora brister tas ekipaget ur tjänst med 

omedelbar verkan.  

 

- Tjänstbarhetsbedömning 

Denna ska ske löpande under året. Vid denna prövning 

kontrolleras att momenten som finns i aktuell dressyrnivå även 

fungerar i det praktiska arbetet. Kontrollen sker genom 

tillämpade övningar eller i samband med tjänsteuppdrag.  
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- ”Extra dressyr” 

Beslut om extra dressyrtid när behov uppmärksammas efter 

exempelvis misslyckade prov i dressyrnivå eller vid brister i 

tjänstbarhet.  

 

- Utrustningsfrågor 

Flertalet utrustningsfrågor kommer ligga inom ramen för det 

regionala processansvaret. 

  

- Planering av tjänstgöring, utbildning m.m. 

Om funktionsansvaret placeras på ett antal lokalpolisområden i 

varje region kan planeringen komma att göras av annan än den 

som uppbär funktionsvaret. Detta innebär en omfattande 

process för att upparbeta nya rutiner och minimera friktioner 

som kan uppstå när planering och dimensionering sker på ett 

flertal personer.  

 

Punkterna som redovisats är viktiga för den enskilde hundföraren och 

avgörande för dennes arbetssituation och möjlighet att utföra sina 

arbetsuppgifter.  

 

6.1.3 Funktions- och processansvar 

Funktionsansvar och processansvar är i stora delar beroende av 

varandra. Enligt Genomförandekommitténs beslut har funktions- och 

processansvar för patrullhundförarna skiljts åt. Processansvaret är 

placerat regionalt och funktionsansvaret lokalt. Med olika huvudmän 

för funktions- och processansvar är det viktig med samsyn och 

fungerande samordning mellan de båda delarna.  

 

Flera frågor som ligger i processdelen är sådana som måste diskuteras i 

samband med utvecklings- och lönesamtal. Det formella 

arbetsmiljöansvaret ligger inte i processansvaret men flertalet av de 

ansvarsbitar som finns i processdelar har en stark koppling till 

arbetsmiljön och centrala delar för både utvecklings- och lönesamtal. 

  

Polishundverksamheten är en specialistverksamhet som är 

utbildningsintensiv, vilket bland annat gör den kostsam. Underskattar 

funktionsansvariga behovet av utbildning så kommer det leda till att 

hundförarna inte klarar föreskrivna krav och i förlängningen kan det 

innebära att de måste tas ur tjänst. Det är viktigt att det finns en 

balans mellan olika drivkrafter för att balansera kostnader och effekt. 

Det vill säga att det måste finnas balans mellan exempelvis 



   

 

42 

utbildningstid och insatstid. Det är viktigt att specialistverksamheten 

inte drivs i en riktning där omotiverat mycket kraft läggs på 

utbildning, utan att utbildningskostnaderna vägs mot den faktiskt 

effekten och nyttan i verksamheten.  

 

Med olika huvudmän, avseende funktions- och processansvar, finns en 

uppenbar risk för effektivitetsförluster och att mer resurser krävs för 

att samordna verksamheten, det vill säga ökade kostnader. Ur ett 

lokalt perspektiv kan exempelvis en patrullhund med tilläggsdressyr 

sperma framstå som onödig men ur ett regionalt perspektiv kan denna 

tilläggsdressyr vara helt nödvändigt.  

 

OP-20 är av uppfattningen att balansen mellan kostsam utbildning 

och verksamhetseffekt bäst hanteras genom en regional organisering 

av polishundverksamheten. 

 

6.2 Ett nationellt uppdrag, vision och verksamhetsidé 

Tidigt i projektet identifierade arbetsgruppen att 

polishundverksamheten saknade ett tydligt nationellt uppdrag, en 

vision och en verksamhetsidé. Utan dessa fundament skulle det bli 

svårt att föreslå en modell för hantering av det nationella 

processansvaret. Hundförarnas uppfattning stämdes av vid de 

regionala information- och diskussionsmötena och bekräftade bilden 

av att ett gemensamt uppdrag behövdes.   

 

I syfte att underlätta arbetsgruppens arbete har förslag på ett 

nationellt uppdrag, en vision och en verksamhetsidé tagits fram.  

OP-20 föreslår följande centrala utgångspunkter för den gemensamma 

verksamhetsidén: 

 

 Nyttoperspektiv. Polishundverksamheten ska vara en effektiv 

och efterfrågad resurs ur ett polisiärt helhetsperspektiv.  

 Enhetlighet. Fastställda gemensamma rutiner för exempelvis 

ledning och styrning och rekrytering samt gemensamma 

utgångspunkter för metodval, utbildning och utrustning m.m. 

 

OP-20 har tagit fram tre prioriterade hunduppdrag. Uppdragen är 

tänkta att utgöra en gemensam utgångspunkt som 

polishundverksamheten kan ta stöd i när den prioriterar utbildning, 

gör ekonomiska överväganden och liknande. Representanter från 

regionerna och OP-20 är överrens om följande prioritering: 
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1. Rädda liv  

2. Bidra till bättre utredningsresultat och ökad lagföring 

3. Kriminalunderrättelsebaserat brottsförbyggande arbete utifrån 

lokala problembilder. 

 

OP-20 menar att polishundverksamheten gör bäst nytta och når bästa 

effekt genom att en hundpatrull används till uppdrag där hundens 

speciella egenskaper utnyttjas. I denna del anser OP-20 att 

polishundverksamhetens stöd till utredning och lagföring i många fall 

är viktigare än stödet till det brottsförebyggande arbetet.  

 

Polishundverksamhetens uppdrag 

Huvuduppdraget för polishundverksamheten utgörs av eftersök efter 

försvunnen person i syfte att rädda liv och sök i syfte att bidra till 

utredningsverksamheten och att öka lagföringen samt den 

brottsförebyggande verksamheten. I verksamheten ska det finnas 

polishundar med förmåga till skyddsarbete och hundförare med 

utbildning i den särskilda polistaktiken (SPT).3 

 

Polishundverksamhetens målsättning är att öka medborgarnas 

trygghet genom att rädda liv, bidra till att fler brott klaras upp och 

förebygga brott. Sammantaget ska detta öka förtroendet för svensk 

polis i sin helhet och föra medborgarna och polisen närmare varandra. 

 

Vision 
Polishundverksamheten i Sverige ska vara världsledande och 

forskningsbaserad. Den ska förhålla sig till de mest framgångsrika 

metoderna och bedrivas i nära samverkan med den forensiska 

verksamheten. Polishundverksamheten ska vara väl förankrad och 

anpassad till samhällsutvecklingen i övrigt.   

 
Verksamhetsidé 

Polishundverksamhetens specialistkompetens ska användas som ett 

stöd till övrig polisverksamhet vid eftersök av försvunnen person, för 

att nå bättre utrednings- och lagföringsresultat och i det 

brottsförebyggande arbetet. Vid behov ska polishundverksamheten 

även stödja övriga brottsbekämpande myndigheter (ex. Tullen). 

 

Polishundverksamheten ska utgöra ett tillgängligt, kompetent och 

effektivt stöd för lokala, regionala och nationella problembilder där 

                                                 
3
 I storstadsregionerna ska det finnas ett antal polishundekipage med utbildning i 

den särskilda polistaktiken. Även i andra regioner ska det finnas polishundekipage 
med förmåga att arbeta med ordningsstörning vid större folksamlingar.    
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öppenhet och mottaglighet är centrala utgångspunkter. Genom 

nationell processtyrning ska verksamhetens enhetlighet, öppenhet och 

effektivitet utvecklas. Verksamhetens metodutveckling ska utgå från 

en behovs- och nyttoanalys samt följa en strukturerad och 

vetenskaplig process. Polishundverksamheten ska uppfattas som 

professionell, offensiv och lyhörd för verksamhetens behov.    

 

6.3 Ett styrsystem för ledning och styrning av 

polishundverksamheten 

Vid framtagandet av ett system för ledning och styrning av 

polishundverksamheten har arbetsgruppen dels utgått från 

Genomförandekommitténs ”Beslut om huvuddragen i den nya 

Polismyndighetens detaljorganisation” (se kap. 1.1) och dels från 

följande parametrar:  

 

 Nationell enhetlighet 

 Behov, nytta och effekt 

 Tydlighet avseende mandatfördelning, exempelvis 

personalresurs och ekonomi 

 Identifierade processer 

  

Arbetsgruppens förslag på system delas in i två nivåer; en strategisk 

och en operativ plattform.  

 

Strategisk plattform: På nationell nivå inrättas en styrgrupp och ett 

antal arbetsgrupper med nationellt ansvar för de delprocesser som 

tidigare redovisats (se kap. 6.1.1 ). I arbetsgrupperna ingår 

representanter med relevant kompetens för processen. 

Representationen från regionerna och nationella polishundtjänsten 

kan se olika ut beroende på processens innehåll. Styrgruppen och 

arbetsgrupperna leds av processledare. I grupperna arbetar man med 

det nationella processansvaret utifrån identifierade delproceser.  

 

OP-20 föreslår att styrgruppen med processansvar för ledning och 

styrning kallas för det ”nationella hundrådet”. Detta råd är i förslaget 

föredragande för regionpolischefen i Väst. Det är också detta råd som 

initierar nya arbetsgrupper. Representanterna i rådet ska ha 

kompetens avseende polishundverksamheten och samma 

beslutsmandat.  

 

Vid rådets möten bereds strategiska frågor kopplade till exempelvis 

enhetlighet. I vissa frågor kommer rådet eventuellt att ha mandat att 
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fatta beslut efter delegation från regionpolischefen i Väst medan en 

del frågor efter beredning kommer att lyftas till den nationellt 

processansvarige. Den nationellt processansvarige avgör vilka frågor 

som behöver lyftas och beslutas av rikspolischefen eller i den 

nationella ledningsgruppen. Exempel på sådana frågor kan vara beslut 

om större förändringar i FAP 214-1 och strategiska beslut angående 

hundresursens inriktning över tid.  

 

Operativ plattform: OP-20 föreslår att det inrättas en funktion vars 

uppgift bl.a. är att lämna råd, hjälp och stöd beträffande regionens 

hundresurs. Funktionen bör täcka dygnets alla timmar sju dagar i 

veckan. Funktionen ska ha en samlad bild av regionens hundresurs 

och kunna stödja till exempel vakthavande befäl (VB), polisinsatschef, 

spaningsledare, FU-ledare, utredare eller en extern 

samverkanspartner, både vid akuta hunduppdrag och vid beställning 

av polishundar (samma telefonnummer oavsett tid på dygnet- ”ett 

nummer in”). Det kan således vara en gruppchef i en region eller en 

erfaren hundförare eller instruktör som upprätthåller funktionen. 

Uppgiften är ett tillika uppdrag. Funktionen ska inte ges mandat att 

kunna beordra hundresursen på olika uppdrag, detta mandat har 

endast vakthavande befäl. Personen bör, i vart fall i 

storstadsregionerna, kunna verka som insatsledare hund när det krävs 

för ledning, styrning och samverkan.  

 

Det är viktigt att polishundverksamheten upplevs tillgänglig i 

samverkan med övrig polisverksamhet regionalt och nationellt. 

Funktionen ska vara en kanal som underlättar för de som beställer 

hunduppdrag och en kanal för kunskapsspridning.  

 

I modellen nedan beskrivs polishundverksamhetens organisation och 

kontaktytor schematiskt.   
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Modell 3: Strategiskt och operativt system för ledning och 

styrning av polishundverksamheten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om presenterad modell för hantering av det nationella 

processansvaret ska fungera och om verksamhetsidén ska få 

genomslag är det viktigt att den nationellt processansvarige får 

tillräckligt mandat. OP-20 förslår att denne får ett långtgående 

mandat. Exempelvis bör den nationellt processansvarige ha mandat att 

justera fördelningen av hundresursen nationellt och dess kompetens, 

under förutsättning att det finns ett välgrundat underlag. Ett underlag 

som processats av en arbetsgrupp och som ligger till grund för det 

förslag som nationella hundrådet därefter med stöd av en majoritet 

lämnas till regionpolischefen i region Väst. Utgångspunkten för ett 

sådant beslut ska vara behov, nytta och effekt. Däremot bör 

genomförandet av större förändringar i FAP ligga utanför den 

nationellt processansvariges (nationella) mandat. Det samma gäller 

beslut som innebär omfattande kostnadsökningar för svensk polis som 

helhet. I det fallet ska den nationellt processansvarige lyfta frågan för 

beslut till rikspolischefen eller den nationella ledningsgruppen. 

 

Rikspolischefen/nationell 

ledningsgrupp 

NOA/utveckling 

Regionpolischefen  

Region Väst 

Nationellt 

hundråd/styrgrp.  

Arbetsgrupp 
Arbetsgrupp 

 
Arbetsgrupp  

Region  

PO/LPO 

NPHT 

Operativ plattform 

(regionalt stöd 7/24)  

hundsamordning x 7) 

          Ekonomi, HR 
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6.4 Nationella polishundtjänsten 

Nationella polishundtjänsten (NPHT) är organiserad inom region Väst 

och ska fungera som processägarens förlängda arm i att skapa 

enhetlighet och en väl fungerande samordning av 

polishundverksamhet i alla polisregioner. 

 

En viktig uppgift för nationella polishundtjänsten är att vara en tydlig 

kontaktyta för processägaren och regionalt ansvariga. Chefen för 

nationella polishundtjänsten kommer att vara processledare för vissa 

delprocesser för att på så sätt skapa bästa förutsättningar för en 

effektiv operativ verksamhet. 

 

Nationella polishundtjänsten ska även säkerställa regeringsuppdraget 

gällande samverkan med Försvarsmakten i frågor rörande 

tjänstehundsavel. NPHT ska även genomföra tillsyn av regionernas 

polishundverksamhet och vara kontaktytan för internationell 

samverkan gällande polishundverksamhet inom exempelvis EU:s 

gemensamma byrå för gränskontroll (FRONTEX) och International 

Working Dog Breader Association (IWDBA). Inom Norden ska NPHT 

fortsätta verka för ett gott samarbete med de nordiska 

polishundtjänsterna och samverkan inom det nordiska 

polissamarbetet.  

 

Chefen för nationella polishundtjänsten föreslås vara ordförande i 

nationella hundrådet.  

 

6.5 Stöd och samverkan 

6.5.1 Nationella operativa avdelningen och utvecklingsenheten 

I Genomförandekommitténs ”Vägledning gällande funktionsansvar och 

processansvar” beskrivs skärningen mellan processansvarig avdelning 

och utvecklingsorganisationen. Avdelningarna ansvarar gemensamt 

för de verksamhetsområden som processen berör. De ska identifiera 

behov av utveckling och förbättring av både process och metod. 

Graden av utvecklingsbehov avgör om omhändertagandet ska ske på 

utvecklingsenheten eller genom vardagsutveckling i 

linjeorganisationen. 

 

I de fall en polisregion fått ett nationellt ansvar har det 

utvecklingscentrum som är kopplat till regionen ansvar för 

metodutveckling för den aktuella verksamheten. 
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Utvecklingsenhetens sakkunnigansvar samt de utpekade regionernas 

nationella ansvar ska ske i samverkan med regionerna. Samverkan ska 

också ske med nationella operativa avdelningen som har det 

övergripande nationella ansvaret för kärnverksamheten och vissa 

specifika processansvar samt med nationellt forensiskt centrum vad 

gäller processansvaret för den forensiska processen 

(Genomförandekommitténs ”Vägledning gällande funktionsansvar och 

processansvar”). 

 

OP-20 anser emellertid att skärningen i delar är otydligt beskriven, 

bl.a. måste mandatfrågor avseende ekonomiansvar redas ut. Vem 

beslutar t.ex. graden av utvecklingsbehov? Äger den nationellt 

processansvarige rätt att besluta om åtgärder som belastar en annan 

regions budget? Ett annat problem uppstår när processansvar och 

funktionsansvar kolliderar (se kap. 6.1.3). Arbetsgruppen ser en risk att 

konflikter avseende personalresurs och ekonomiska medel påverkar 

polishundverksamhetens effektivitet och utveckling.  

 

OP-20 föreslår att utvecklingsenheten leder projekt som kräver 

betydande deltagande av extern expertis (inom eller utom 

polisverksamheten). Exempel på sådana projekt kan vara: 

- utveckling av en ny specialsökdressyr. Projektet kan utöver 

hundförare involvera forskare från universitet, kriminaltekniker 

m.m. 

- utveckling av nytt ändamålsenligt fordon (biltillverkare, 

ekonomiavdelning, fordonsspecialister inom polisen m.m.). 

 

Exempel på projekt som bör ledas inom polishundverksamheten är: 

- utveckling av taktiska metoder som endast är kopplad och 

avgränsad till den egna verksamheten 

- projekt i syfte att utveckla den egna instruktörsverksamheten 

- rekryteringsprojekt (ev. deltagande/stöd från HR-avdelningen)  

- utveckling av utrustning 

- anskaffning av hundar 

 

I modellen nedan beskrivs som ett exempel polishundverksamhetens 

olika faser i arbetet med att utveckla en ny specialsökdressyr. De första 

två faserna (utvecklingsbehov och idébeskrivning) bör styras och 

beslutas av nationella polishundtjänsten. Efter föredragning av 

nationella hundrådet fattas beslut om att inleda försök. Om graden av 

utvecklingsbehov bedöms vara stort och att projektet inte går att leda 
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inom ramen för vardagsutveckling bör projektledning övervägas med 

stöd från utvecklingsenheten.  

 

Modell 2: Förstudiemoment med påföljande projekt 

 
 

 

6.5.2 Forensisk verksamhet 

Specialsökhundar och patrullhundar med tilläggsdressyr som arbetar 

med spårsökning kommer i stor omfattning påverkas av det 

processansvar som åligger nationellt forensiskt centrum (NFC). På 

detta vis kommer den lärande processen och förståelsen för den 

vetenskapliga processen att öka. 

 

Specialsökhundar och patrullhundar med tilläggsdressyr kan höja 

kvaliteten när det gäller kvalificerad spårsökning och spårsäkring. 

Hundarnas förmåga och hundförarnas kompetens är ett värdefullt 

komplement till traditionell brottsplatsundersökning. Det finns en 

betydande potential att öka spårsäkringen och därmed nå högre 

uppklaring med ökad lagföring när det gäller sökhundsverksamheten 

inom kriminaltekniken. Kapaciteten behöver omhändertas och 

utvecklas genom nära samarbete med den forensiska processens 

utveckling.  

 

Polishundverksamhetens forensiska utveckling kan jämställas med 

utvecklingen för lokala brottsplatsundersökare (lokus). 

Mängdbrottsundersökningar blev eftersatta eftersom kriminaltekniker 

fick prioritera andra uppdrag. Lokus började utvecklas lokalt med egen 

metod- och kompetensförsörjning med lokal ledning. Den utvecklades 

till en verksamhet som inte arbetade efter enhetliga metoder med en 

mängd olika tillika uppdrag och begränsat stöd av kriminaltekniker. 

Lokusverksamheten blev inte den framgångsfaktor som förväntats vid 

införandet av det nationella utredningskonceptet (PNU). Efterhand 

Utvecklingsbehov Idébeskrivning Försök Projekt 
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har verksamheten fått en tydligare styrning och en regional 

organisering. Vidare har bl.a. en gemensam nationell utbildning och 

en kriminalteknisk strategi med handlingsplan som omfattar tre 

kompetensnivåer, polisman, lokus samt kriminaltekniker.  

 

Polishundverksamheten behöver av flera skäl genomgå en liknande 

utveckling med en mer anpassad forensisk bevissäkring i den 

brottsutredande processen. 

 

Det saknas idag en nationell strategi för att tillgodose de behov och 

krav som den forensiska verksamheten ställer. Verksamhetsbehovet 

bör ses i ett regionalt- och nationellt perspektiv. 

 

Det är viktigt med en övergripande samordning i syfte att uppnå 

samma kvalitet och tillgång till specialsökhundar och patrullhundar 

med tilläggsdressyr efter behov i hela landet. I denna del har den 

strategiska plattformen för hantering av det nationella processansvaret 

samt den nationella hundtjänsten en viktig funktion. Nationellt 

forensiskt centrum har ett processansvar för all forensisk verksamhet 

och bör därmed också involveras i den del av polishundverksamheten 

som omfattar undersökningar på brotts- eller fyndplatser. 

 

För att resurserna ska kunna användas effektivt och offensivt i 

brottsutredande och brottsbekämpande syfte är marknadsföringen av 

vilka kompetenser som finns och hur dessa beställs och används av 

avgörande värde. Förundersökningsledare och brottsplatsundersökare 

behöver därför öka sina kunskaper om hundverksamhetens förmåga. 

 

I det operativa arbetet är samverkan med regional forensisk 

kompetens av stor vikt. I en väl fungerande samverkan används 

hundresursen offensivt med hög kvalitet och med ökad uppklaring av 

brott. Ett samordnat erfarenhetsutbyte av polishundverksamhetens 

insatser kan underlätta strategiska val för hur hundverksamhet och 

den forensiska utvecklingen gemensamt ska bedrivas. 

 

Vid rekrytering av hundförare bör det tidigt framgå vilka kunskaper 

och krav som kommer att ställas även ur ett forensiskt perspektiv. 

Polisiära kunskaper och kriminalteknisk medvetenhet som erhålls dels 

i den polisiära grundutbildningen och dels genom erfarenhet av 

polisarbetet bör kravställas för rollen som forensisk aktör på fynd- 

eller brottsplatser.  
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Med en utveckling som gör att tekniska spår blir allt viktigare i 

utredningsverksamheten måste säkring och bearbetning av dessa 

säkerställas. Av den anledningen behöver en nationell enhetlig och 

grundläggande kriminalteknisk utbildning övervägas. En sådan 

utbildning ska leda till att en brottsplatsundersökning blir utförd med 

hög kvalitet i samband med brottsutredningar.  

 

Spår på en brottsplats är en färskvara och måste omhändertas och 

säkras innan spåret påverkas eller förstörs. Därför är det viktigt att 

tillgängligheten motsvarar efterfrågan med hänsyn till geografiska 

avstånd och arbetstidsförläggning.  

 

En brottsplatsundersökning med kvalitet bör genomföras så snart det 

är möjligt efter det händelsen blir känd och med en noggrannhet som i 

allmänhet är tidskrävande. Polishundverksamheten kan bidra till 

bättre resultat i en verklighet som idag innebär att flertalet 

brottsplatser ibland inte blir undersökta och i många fall undersöks 

med skyndsamhet av olika skäl. Detta riskerar att påverka 

utredningsresultatet negativt.  

 

6.5.3 Ekonomi 

Polismyndigheten har fördelat budgetmedel till polisregionerna som 

därefter budgeterat medel för polishundverksamheten. 

Utgångspunkten för budgetarbetet är att ansvar och ekonomiska 

beslut ska delegeras så att ansvaret för ekonomi, personal och 

verksamhet är förenligt. Fördelningen av medel inom regionerna ska 

främst grundas på den fastställda organisationsstrukturen med 

inplacerad personal (i det här sammanhanget avses ett 

funktionsansvar). Detaljerad budgetering ska ske enligt fastställd 

kontomatris som pekar på nivå för budgetering, som lägst på 

sektionsnivå (Polismyndigheten, Budgetföreskrifter 2015 för 

Polisregioner och nationella avdelningar).  

 
En inventering visar att flertalet regioner valt att inte lägga ut alla 

budgetmedel på lokalpolisområdesnivå utan lagt delar av budgeten på 

regional nivå, vid operativa enheten. 

 
I den tidigare organisationen fanns ett budgetansvar knutet till 

länshundbefälet i flertalet polismyndigheter. I förslag 1, som i stort 

förhåller sig till Genomförandekommitténs beslut, föreslår OP-20 att 

ekonomiska medel för löne- och övertidskostnader budgeteras på de 

lokalpolisområden som har funktionsansvaret för patrullhundförarna. 
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Budgetansvar för specialsökhundförarna placeras på regional nivå 

(operativa enheten).  

 

OP-20 föreslår vidare att budgetansvar för övriga kostnader så som 

utbildning, veterinär, materiel, utrustning och metodutveckling m.m. 

placeras på regional nivå (operativa enheten). Även fordonskostnader 

bör placeras regionalt eftersom fordonen är särskilt anpassade för 

polishundverksamheten och kan behöva flyttas mellan 

polisområden/lokalpolisområden.  

 

På detta vis likriktas ekonomiska beslutsmandat i polisregionerna, 

vilket underlättar det nationella processarbetet. Förslaget minskar 

dessutom risken att lokalpolisområdena gör olika ekonomiska 

prioriteringar av polishundverksamheten. 

 

Vid projekt och processer som innebär betydande 

utvecklingskostnader bör ekonomiavdelningen involveras i 

beslutsprocessen.  

 

I förslag 2 blir den ekonomiska samordningen enklare men även i 

detta förslag krävs en viss samordning med ekonomiavdelningen. 

 

7. Uppdrag 4 - Förslag på fördelning av 

specialsökhundar 

 

Enligt projektdirektivet ska OP-20 ta fram en preliminär geografisk 

fördelning över var det bör finnas specialsökhundar. Fördelningen ska 

även ge svar på i vilken omfattning dessa ska placeras på respektive 

ort.  

 

7.1 Parametrar som påverkar den preliminära placeringen 

Polishundverksamhetens brist på enhetligt avrapporteringssystem har 

försvårat och delvis förhindrat möjligheten att jämföra vissa statistiska 

uppgifter av betydelse för projektets uppdrag. OP-20 har med 

anledning av detta initierat arbetet med ett enhetligt IT-system 

anpassat för polishundverksamheten. IT-systemet är en omarbetad 

och uppdaterad version av det system som redan tidigare använts i 

delar av landet (”hundinsats”). Den nya versionen ska implementeras i 

samtliga regioner och kommer ge nya förutsättningar till inhämtning 

av statistik kopplat till polishundverksamhet. Målsättningen är att den 

nya versionen driftsätts i maj 2015.  
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Med anledning av ovan beskriven problematik är det svårt att på 

tillförlitliga grunder placera ut specialsökhundförare på specifika orter. 

Förslaget nedan ska därför ses som en preliminär grund med möjlighet 

till komplettering.  

 
Genomförandekommittén delar in polishundarna i specialsökhundar 

och IGV-hundar (i rapporten benämnd patrullhund). Arbetsgruppens 

uppfattning är att detta är en något kantig uppdelning eftersom ett 

stort antal patrullhundar har en eller flera tilläggsdressyrer 

(specialsökförmåga). För att ge en rättvis bild över 

specialsökförmågornas spridning över yta redovisas även 

patrullhundar med tilläggsdressyr i nulägesbeskrivningen (se 

kompetenskartan i kap. 3.1). 

 
I arbetsgruppens förslag till placering av specialsökhundar i den nya 

polisorganisationen kommer patrullhundar med tilläggsdressyr inte 

föreslås på specifik ort. Detta ingick inte i arbetsgruppens uppdrag. 

Däremot redovisas förslag till ungefärligt antal patrullhundar med 

tilläggdressyr per region som helhet. 

   

I arbetet med placeringen av specialsökhundarna har OP-20 tagit 

hänsyn till följande parametrar: 

 

Relevant brottsstatistik: Statistik avseende antalet anmäla våldtäkter 

och mordbränder har inhämtats från respektive region. Utav denna 

statistik går det att dra vissa slutsatser men underlaget är bristfälligt. 

 

Frekvens på hunduppdrag: Antalet hunduppdrag under en viss 

tidsperiod har samlats in för Stockholm, Skåne, Västra Götaland och 

Uppsala län. 

 

Behov: Behovet är delvis kopplat till statistik men hänsyn har även 

tagits till verksamhetsmässiga skäl som framförts från regionerna. 

 

Geografi (avstånd): Regionernas geografiska förutsättningar påverkar 

placeringen. Medborgarna i glest befolkade områden ska erbjudas 

samma möjlighet till hjälp i form av en specifik specialsökförmåga som 

i tätbefolkade områden. Däremot kommer tiden till det att rätt 

kompetens finns på plats att variera. Placeringen av specialsökhundar 

måste vidare vara ekonomiskt försvarbar ur ett helhetsperspektiv.  

 



   

 

54 

Utbildningsaspekter, samverkan och erfarenhetsutbyte: 

Heltidsinstruktörer organiseras som huvudregel på huvudort (kan 

placeras på annan ort om verksamhetsskäl talar för detta), för 

effektivare planering och samordning regionalt utifrån nationella 

processer.  

 

OP-20 bedömer att det på fem patrullhundar behövs ca en instruktör 

på 50 procent. På 15 hundar med specialsökkompetens behövs ca en 

instruktör på 50 procent. 

 

Specialsökhundar som placeras utanför huvudorten, bör placeras 

parvis om inte verksamhetskäl eller ekonomiska skäl talar emot. 

Anledningen till detta är främst möjlighet till samträning och ökat 

erfarenhetsutbyte. 

 

Det finns fördelar med att placera specialsökhundar på samma ort 

som t.ex. forensisk verksamhet. Detta ska emellertid vägas mot 

eventuellt längre transporter.    

 

OP-20 anser att kriminalsök- och BPU-hund som huvudregel alltid är 

specialsökhundar. Effekten av brottsplatsundersökningshunden (BPU) 

är delvis omtvistad. OP-20 har inget bra statistiskt underlag för att 

fatta ett väl underbyggt beslut om omfattningen på verksamheten eller 

hållbara utgångspunkter för placeringsort. Av den anledningen 

föreslår OP-20 att kompetensen placeras på respektive huvudort. I en 

framtid kommer ett bättre underlag att finnas genom det nya IT-

systemet ”hundinsats”. Då finns ett underlag för ett mer permanent 

beslut om i vilken omfattning och på vilka orter kompetensen ska 

finnas. OP-20 föreslår vidare att nationella hundrådet får ett uppdrag 

att följa BPU-verksamheten för att så snart som möjligt komma till ett 

mer permanent beslut. 

 

Resonemanget ovan kan vara aktuellt även för andra 

specialsöksförmågor.  

 

Den s.k. likhunden (är ett pågående projekt) ska alltid vara 

specialsökhund. Brandhund är att föredra som specialsökhund men 

patrullhund med tilläggsdressyr brand är godkänd dressyr.  

OP-20 föreslår ingen ambitionsökning avseende antalet polishundar. 

Däremot kommer viss justering av specialsökkompetenser föreslås.    
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7.2 Specialsökhundarnas nya placering i respektive region och på 

ort  

Enligt inventering från januari 2015 finns det 129 hundar med 

tilläggsdressyr i Polismyndigheten. Antalet specialsökhundar är 62 st. 

exklusive bombhundar. 

 

Arbetsgruppens förslag är tänkt som en framtida strategisk inriktning 

avseende dimensionering och placering. Förslaget kommer ta tid att 

genomföra, eftersom det bl.a. innebär utbildningsinsatser och 

anpassning av personalens placering. 

 

OP-20 har utifrån angivna utgångspunkter (se kap. 7.1) kommit fram 

till att som huvudregel placera två kriminalsökhundar, två 

brandhundar och en BPU-hund i regionernas huvudorter (i någon 

region har avsteg gjorts utifrån tydliga verksamhetsskäl som angivits 

av regionen).  

 

Arbetsgruppens förslag ska ses som en huvudregel och kan utifrån 

välgrundade verksamhetsskäl justeras. Sådan justering bör emellertid 

processas i det nationella hundrådet. Orsaken ska emellertid inte vara 

personrelaterad utan utgå från verksamheten. Övriga 

specialsökhundar som föreslås i den nya organisationen placeras med 

en större geografisk spridning inom de olika regionerna (placeringen 

av dessa hundar hanteras inom ramen för det regionala 

processansvaret).  

 

Patrullhundar med tilläggsdressyr är ett annat sätt att uppnå bättre 

geografisk spridning och verksamhetsnytta avseende 

specialkompetens av olika slag. Patrullhundar går att kombinera med 

narkotika- vapen- sedel, brand eller sperma. Dessa hundar har i 

förslaget inte placerats på ort utan endast i respektive region. 

 

Nedan redovisas fördelning av specialsökhundar på orter i Sverige 

samt regionala resurser avseende patrullhund med möjlighet att lägga 

på tilläggsdressyr. Antalet patrullhundar grundas på en 

dimensionering per region om 2-3 patrullhundar i tjänst dygnet runt 

årets alla dagar och eventuellt upp till 4 patrullhundar på frekvent tid 

(se kap. 5). 
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REGION NORR 

Specialsökhundar 

Luleå 

1 st. narkotika-vapen 

 

Skellefteå  

1 st. narkotika-vapen 

 

Umeå 

1 st. narkotika-vapen   

2 st. kriminalsök  

2 st. brand 

1 st. BPU 

 

Lycksele 

1 st. narkotika-vapen 

 

Sundsvall 

1 st. narkotika-vapen 

 

Patrullhundar med tilläggsdressyr 

I regionen föreslås det finnas 35 st. patrullhundar. Av dessa är ca 20 

möjliga att lägga tilläggsdressyr på (narkotika-vapen, brand eller 

sperma).4 

 

REGION MITT 

Specialsökhundar 

Uppsala 

2 st. narkotika-vapen 

2 st. kriminalsök  

2 st. brand 

1 st. BPU 

 

Västerås 

1 st. narkotika-vapen   

 

Gävle 

1 st. narkotika-vapen   

 

                                                 
4
 Enligt en beräkningsmodell som utgår från att en viss procent av patrullhundarna 

inte har nått den grundläggande dressyrnivån att i normalfallet är möjligt att 
dressera mot tilläggsdressyr. 



   

 

57 

Patrullhundar med tilläggsdressyr 

I regionen föreslås det finnas 35 st. patrullhundar. Av dessa är ca 20 

möjliga att lägga tilläggsdressyr på (narkotika-vapen, brand eller 

sperma). 

 

REGION BERGSLAGEN 

Specialsökhundar 

Örebro 

2 st. narkotika-vapen 

2 st. kriminalsök 

1 st. brand 

 

Karlstad 

1 st. narkotika-vapen 

1 st. BPU 

 

Borlänge 

1 st. narkotika-vapen 

1 st. brand 

 

Patrullhundar med tilläggsdressyr 

I regionen föreslås det finnas 35 st. patrullhundar. Av dessa är ca 20 

möjliga att lägga tilläggsdressyr på (narkotika-vapen, brand eller 

sperma).  

 

REGION ÖST. 

Specialsökhundar 

Eskilstuna 

1 st. narkotika-vapen 

 

Norrköping 

1 st. narkotika-vapen 

2 st. kriminalsök 

 

Linköping 

1 st. narkotika-vapen 

 

Jönköping 

1 st. narkotika-vapen 

2 st. brand 

1 st. BPU 
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Patrullhundar med tilläggsdressyr 

I regionen föreslås det finnas 35 st. patrullhundar. Av dessa är ca 20 

möjliga att lägga tilläggsdressyr på (narkotika-vapen, brand eller 

sperma).  

 

REGION STOCKHOLM 

Specialsökhundar 

Stockholm 

6 st. narkotika-vapen 

2 st. kriminalsök 

2 st. brand 

1 st. BPU 

 

Patrullhundar med tilläggsdressyr 

I regionen föreslås det finnas 54 st. patrullhundar. Av dessa är ca 30 

möjliga att lägga tilläggsdressyr på (narkotika-vapen, brand eller 

sperma). 

 

REGION VÄST 

Specialsökhundar 

Göteborg 

5 st. narkotika-vapen 

2 st. kriminalsök 

2 st. brand 

1 st. BPU 

 

Varberg 

1 st. narkotika-vapen 

 

Patrullhundar med tilläggsdressyr 

I regionen föreslås det finnas 60 st. patrullhundar. Av dessa är ca 30 

möjliga att lägga tilläggsdressyr på (narkotika-vapen, brand eller 

sperma). 

 

REGION SYD 

Specialsökhundar 

Malmö 

2 st. narkotika-vapen 

2 st. kriminalsök 

2 st. brand 

1 st. BPU 
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Helsingborg 

2 st. narkotika-vapen 

 

Kalmar 

1 st. narkotika-vapen  

 

Kristianstad  

1 st. narkotika-vapen 

 

Lund  

1 st. narkotika-vapen 

 

Växjö 

1 st. narkotika-vapen 

 

Patrullhundar med tilläggsdressyr 

I regionen föreslås det finnas 70 st. patrullhundar. Av dessa är ca 35 

möjliga att lägga tilläggsdressyr på (narkotika-vapen, brand eller 

sperma). 

 

Sammanfattningsvis föreslår OP-20 att det i Polismyndigheten ska 

finnas ca 330 patrullhundar varav ca 175 med möjlighet att lägga 

tilläggsdressyr narkotika-vapen- sedel, brand eller sperma.  

 

Utplaceringen enlig arbetsgruppens förslag ger 72 st. specialsökhundar 

(exkl. bombhundar). Fördelning avseende specialsökhundarna är 

följande: 

 

14 st. kriminalsök 

14 st. brand 

 7 st. BPU 

37 st. narkotika-vapen 

 

Vid en jämförelse med nulägesbeskrivningen i januari 2015 innebär 

arbetsgruppens förslag ingen utökning av antalet polishundar i sin 

helhet. Tvärtom minskas antalet. Däremot innebär förslaget att antalet 

specialsökhundar ökas marginellt och att andelen patrullhundar med 

tilläggsdressyr utökas i syfte att möta dagens behov av stöd till vid 

framförallt utredning och lagföring.  

 
En utökning av antalet patrullhundar med tilläggsdressyrer samt 

specialsökhundar innebär att utbildningsorganisationen (nationella 
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polishundtjänsten samt regional utbildningsorganisation) kommer 

belastas något hårdare än i nuvarande organisation.  

 

Om arbetsgruppens förslag till förändring beslutas föreslår OP-20 en 

fasindelad handlingsplan för genomförandet. Förändringen bör ske i 

olika tempon med hänsyn tagen till bl.a. statistiskt underlag, ekonomi, 

geografi samt personal- och hundresurs.  

 
8. Slutsatser 
 

I detta kapitel presenteras den analys och de slutsatser OP-20 dragit. 

Slutsatserna ligger till grund för de förslag som presenteras i det 

inledande kapitlet. 

 

I projektdirektivet presenterades följande uppdrag:  

 

 Ta fram en kort och övergripande beskrivning av hur 

användandet av polishundar utvecklats inom polisen 

 Göra en nulägesbeskrivning samt en kvalitetssäkring av de 

preliminära inplaceringarna i Polismyndigheten av hundförare 

 Ta fram ett förslag till hur processansvaret för 

polishundverksamheten ska utformas. I processansvaret ligger 

att styra, utveckla och följa upp processen samt säkerställa 

enhetlighet 

 Ta fram en preliminär geografisk fördelning av var det bör 

finnas specialsökhundar. Fördelningen ska även ge svar på i 

vilken omfattning dessa ska finnas på respektive ort 

 Tilläggsdirektiv: Ska planering för och dimensionering av 

polishundverksamheten inom ingripandeverksamheten ske på 

regional nivå och inte som beslutet anger på polisområdesnivå?  

 

Projektets målsättning är att polishundverksamheten ska bli bättre i 

den nya polisorganisationen utan att kostnaderna ökar. Genom att 

föreslå en strategisk och operativ plattform för fortsatt utveckling av 

polishundverksamheten skapas förutsättningar för att hantera 

utveckling genom effektiva processer. Plattformarna ska utgöra en bas 

för att tillfredsställa nuvarande och framtida behov av 

polishundverksamhet i Sverige. De ska även utgöra en bas för fortsatt 

utveckling av verksamheten över tid. Systemet bygger på enhetlighet 

och nytta där effekt står i direkt relation till behov. Ur ett ekonomiskt 

perspektiv måste de geografiska förutsättningarna och frekvensen av 

hunduppdrag beaktas. Det finns en omfattande variation av 

frekvensen hunduppdrag mellan olika platser.  
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De förslag till åtgärder som OP-20 lämnar bedöms vara ekonomiskt 

försvarbara för polishundverksamheten. En verksamhet dygnet runt 

med samma responstider i hela Sverige bedöms inte vara ekonomiskt 

försvarbart. Det som skiljer är tiden mellan det att en hundförare får 

ett uppdrag tills det att denne är på plats och påbörjar uppdraget. En 

utgångspunkt är emellertid att alla sju regioner ska ha två-tre 

patrullhundar i tjänst dygnet runt och att specialsökhundarna ska 

arbeta på behovsanpassad tid och svara mot aktuella behov. Möjligen 

ska vissa regioner kunna hålla upp till fyra hundar i tjänst på 

högfrekvent tid. 

 

8.1 En verksamhet i förändring 
I Sverige har det funnits polishundar i över 100 år. OP-20 har 

identifierat tre tydliga utvecklingslinjer. Nedan presenteras de 

utvecklingslinjer som arbetsgruppen tagit hänsyn till och som i delar 

påverkar de förslag om presenteras: 

 

 Strävan mot nationell enhetlighet avseende ledning och 

styrning, utbildning, kompetensnivåer, kvalitetsäkring och 

anskaffning är en röd tråd i polishundverksamhetens historia. 

Behovet av enhetlighet har påtalats både i utredningar och i 

den egna verksamheten. Polishundverksamheten har, i linje 

med förslag från tidigare utredningar, utvecklats och förändrats 

från en lokal organisation till en regional. 

 Polishundverksamheten har utvecklats i en mindre 

konfrontativ riktning. Förändringen har påverkat polishundens 

utnyttjande vid bl.a. demonstrationer men även vid andra 

uppdrag med koppling till skyddsarbete. Användandet av 

hunden i dessa situationer sker idag med större restriktivitet än 

tidigare.  

 Nya användningsområden har identifierats där hundens 

sökförmåga har utvecklats. Nya specialsöksförmågor har 

efterfrågats av bl.a. utredare och kriminaltekniker. Det är 

tydligt att nya specialsöksförmågor genererat en större 

avsättningsyta för polishundverksamheten. Polishunden 

används idag inom ett stort antal områden där hunden främst 

används för sin unika förmåga att identifiera och markera 

dofter. Skillnaden mellan specialsökhund och patrullhund har 

minskat genom tilläggsdressyrer på patrullhunden. 

 

Slutsatsen blir att kravet på strukturerad metodutveckling och 

utbildningen i ett nationellt system ökat i takt med att polishundarnas 
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sökförmågor utvecklats. Antalet specialsökhundar har ökat över tid 

men framförallt pekar utvecklingen mot fler patrullhundar med en 

eller flera tilläggsdressyrer. I denna uppfattning har OP-20 fått stöd 

från de som beställer polishundverksamhetens tjänster och från 

polishundorganisationen. Anledningen är främst det ökade behovet av 

vissa specifika specialsöksförmågor. Vid sidan av verksamhetens 

viktigaste uppgift – ”rädda liv” behöver fler patrullhundar utbildas 

med sökförmågor främst rörande vapen- narkotika- och spermasök.  

 

8.2 En organisation i obalans 
OP-20 har i nulägesbeskrivningen genomfört två lägesbilder i syfte att 

kvalitetsäkra de preliminära inplaceringarna av hundförarna. Den 

första lägesbilden som presenterades var från 2014-11-21 och den andra 

var från januari 2015. Anledningen till att OP-20 redovisar två 

lägesbilder är att arbetsgruppen tidigt uppmärksammade att 

polishundorganisationen inte klarade av att hantera de stora 

förändringar som Genomförandekommitténs beslut angav. Det är 

tydligt att problematiken med resursens operativa samordning och 

otydligheter i ledning och styrning påverkat den ”nya” organisationen i 

en riktning tillbaka mot den tidigare organisationen.  

 

Uppdraget att kvalitetsäkra inplaceringarna har varit komplicerat. Det 

råder stora olikheter mellan hur regionerna valt att placera sina 

hundförare. Det pågår fortfarande förändringar i inplaceringarna och 

det har skapats informella beslutsvägar i en del regioner. Dessa 

beslutsvägar är svåra att beskriva eftersom de inte är formulerade i 

formella beslut. Anledningen till att nya kanalerna skapats står att 

finna i bl.a. avsaknaden av styrning när funktionsansvaret fördelats ut 

på ett stort antal lokalpolisområden. 

 

OP-20 konstaterar att Genomförandekommitténs beslut att organisera 

patrullhundförarna på lokalpolisområde i delar är problematisk. Det 

finns en risk att omställningen kan få vissa negativa konsekvenser på 

polishundverksamhetens effektivitet.   

 

Arbetsgruppen har haft en medveten strategi att träffa så många 

representanter från beställarverksamheter och 

polishundverksamheten som möjligt. I samtliga regioner har OP-20 

mött negativa reaktioner mot beslutet att organisera 

patrullhundförarna på lokalpolisområde. Kritiken har framförts både 

från beställarverksamheterna och från hundförarorganisationen. 

Kritiken som framförts handlar främst om att arbetsuppgifternas 
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frekvens och geografiska spridning inte fullt ut gör dem lämpliga att 

hanteras i ett lokalt system. Det finns en oro över att eventuella krav 

på att ingå i IGV-dimensionering kommer påverka möjligheten att 

genomföra hunduppdrag. Det finns även en påtaglig oro över att 

placeras i IGV-turlag utan ett hundkunnigt befäl. 

 

OP-20 har sökt motiven bakom Genomförandekommitténs beslut och 

kommit till följande slutsats. Det är rimligt att tolka beslutet som en 

åtgärd för att nå målet att 50 procent av verksamheten ska bedrivas i 

lokalpolisområdet och att verksamheten ska komma närmare 

medborgarna. Inledningsvis argumenterade OP-20 även för att tanken 

om enhetlighet ligger bakom beslutet. OP-20 konstaterar dock att 

förutsättningarna för enhetlighet ökar med en regional organisering 

och att en majoritet av patrullhundförarna redan i den förra 

organisationen var placerade lokalt (närpolisområde). Ingenting 

hindrar att patrullhundförarna organiserade regionalt men placeras 

lokalt.   

 

Tanken att lokala problembilder skulle vara en av utgångspunkterna 

har diskuterats inom OP-20. Arbetsgruppens uppfattning är emellertid 

att polishundverksamhetens struktur medför en risk att 

patrullhundförarna kommer arbeta mindre mot lokala problembilder 

vid en lokal organisering. Detta beror på att ett effektivt användande 

av hundresursen kräver uthållighet och fler hundar än de som är 

organiserade på ett enskilt lokalpolisområde. Det enskilda 

lokalpolisområdet behöver sannolikt stöd av en större hundresurs som 

med fördel samordnas regionalt.  

 

Patrullhundförare arbetar treskift och deras arbetstid kan delas upp i 

olika huvuddelar. 30 procent utgör utbildningstid och genomförs 

huvudsakligen på dagtid. En andel utgör uppdrag som är tydligt 

hundspecifika, d.v.s. larm där hundföraren kallas till en plats på grund 

av att denne är hundförare (spår, sök eller annat). En andel är uppdrag 

som hundföraren skickas på av ledningscentralen därför att denne är 

polis och inte huvudsakligen för att denne är hundförare. 

Vakthavande befäl använder inte sällan hundförare som en 

utjämnande faktor om det är oro eller brist på IGV-patruller i ett visst 

område. Fördelningen mellan andelen hundlarm och rena IGV-larm 

ser lite olika ut i landet men OP-20 uppskattar att hundförarna 

hanterar lika delar av dessa larmtyper över riket.5 Observera att OP-20 

                                                 
5
 OP-20 har genomfört en undersökning av registrerade händelserapporter i fyra av 

landets polisregioner. 
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här anger andelar och inte procent av den totala arbetstiden eftersom 

polishundverksamheten inte har något tillförlitligt nationellt system 

för uppföljning. Det är därför svårt att bedöma hur stor procentsats av 

arbetstiden som utgör ”hundlarm” eller ” andra IGV larm”.  

 

Utöver utbildningstid och HR/larm finns det OP-20 kallar övrig tid. 

Det är denna tid som skulle kunna disponeras för arbete i 

lokalpolisområdet. OP-20 ser inga rimliga möjligheter att minska 

hundförarnas medverkan i IGV eftersom det är en belastad sektor för 

polisen. Problemet med denna övriga tid är att: 

 

1/ hundförarorganisationen anser att den övriga tiden i dag är 

obefintlig. På landsorten finns uppfattningen att sådan tid kanske 

finns i storstaden och i storstaden menar hundförarna att sådan tid 

möjligen finns på landsorten. OP-20 är osäker på hur mycket ”övrig 

tid” som finns. Det finns en risk att mängden ”övrig tid” är så 

begränsad att lokalpolisområdet inte kommer att ha någon större 

nytta av den. Ska ”övrig tid” utökas måste utbildningstiden, 

hundinsatstiden eller IGV-tiden justeras ner.  

 

2/ om det ändå skulle vara så att det finns viss tid att ta ut i 

lokalpolisområdet är det tid som kommer att vara svår eller omöjlig att 

planera i verksamhet som inte omedelbart går att avbryta.  

 

Ytterligare ett argument som talar mot att organisera hundförare i 

lokalpolisområden är att det inte är sannolikt att de specifika 

hundlarm som dyker upp inträffar i det lokalpolisområde som 

hundföraren arbetar aktuellt arbetspass. Det är rimligare att tro att de 

flesta hunduppdrag kommer att inträffa i något annat 

lokalpolisområde, polisområde eller till och med i en angränsande 

region.        

 

Polishundverksamheten över hela landet har framfört tydlig kritik mot 

Genomförandekommitténs beslut att organisera patrullhundarna på 

lokalpolisområde. Deras farhågor har delvis infriats efter nyåret 

2014/2015 även om organisationen ännu inte fått en chans att sätta sig. 

OP-20 har noterat att de delar av Sverige som genomfört störst 

förändringar genom att fördela ut patrullhundförarna på många 

lokalpolisområden har fått de största problemen. Flera av dessa har 

sedan gjort justeringar i verksamheten mot att samla ihop 

hundförarna under ett hundbefäl i ett eller ett fåtal lokalpolisområden.    
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OP-20 har även noterat att flera regioner försökt att genomföra 

beslutad förändring men att de sedan haft svårt att hålla kvar den nya 

organisationen av praktiska och organisatoriska skäl. Detta har på 

vissa håll lett till att inofficiella strukturer kompletterat de officiella för 

att få polishundverksamheten att fungera. 

 

OP-20 kommer därmed till samma slutsats som tidigare utredningar.6 

Polishundverksamheten är svår att utnyttja effektivt om den 

organisatoriskt sprids över en stor yta och på många huvudmän. 

Genom att organisera resursen regionalt ökar förutsättningarna för en 

god effekt över en stor yta med en begränsad resurs.  

 

8.3 System för processtyrning av polishundverksamheten 

En brist inom polishundverksamheten har varit otillräcklig 

samordning och enhetlighet i verksamhetens samtliga delar. Förutom 

olikheter i ledning och styrning är skillnaderna kopplade till hur man 

prioriterar bl.a. olika tilläggsdressyrer, utbildningar, rekrytering av 

hundförare och anskaffning av hundar. Även hanteringen av lokala 

utvecklingsprojekt skiljer sig. Skillnaderna har inte gynnat 

utvecklingen av svensk polishundverksamhet. Nationella 

polishundtjänsten och FAP 214-1 har förvisso varit verktyg som styrt 

verksamheten mot enhetlighet men tydliga mandat och system för att 

hantera polishundverksamhetens processer har saknats. I denna del 

skapar omställningen av polisverksamheten nu goda förutsättningar 

för bättre effekt.  

 

Processtyrning är ett sätt att kanalisera de bästa metoderna och på ett 

effektivare sätt nå framgång i operativa insatser. OP-20 identifierade 

tidigt behovet av att hitta gemensamma utgångpunkter för 

polishundverksamheten i Sverige. I syfte att underlätta arbetsgruppens 

arbete med processansvarets utformning har förslag på ett nationellt 

uppdrag, en vision och en verksamhetsidé tagits fram (se kap. 6.2).  

 

OP-20 har vid besöken i de sju regionerna presenterat tanken om ett 

gemensamt uppdrag, en vision och en verksamhetsidé. Reaktionerna 

på förslaget har varit genomgående positiva.  

 

OP-20 föreslår följande centrala utgångspunkter för den gemensamma 

verksamhetsidén: 

 

                                                 
6
 RPS rapport 1995:12 
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 Nyttoperspektiv. Polishundverksamheten ska vara en effektiv 

och efterfrågad resurs ur ett polisiärt helhetsperspektiv.  

 Enhetlighet. Fastställda gemensamma rutiner för exempelvis 

ledning och styrning och rekrytering samt gemensamma 

utgångspunkter för metodval, utbildning och utrustning m.m. 

 
OP-20 har tagit fram tre uppdrag. Uppdragen är tänkta att vara en 

gemensam utgångspunkt som polishundverksamheten kan ta stöd i 

när den prioriterar utbildning, gör ekonomiska överväganden och 

liknande. Representanter från regionerna och OP-20 är överrens om 

att prioriteringen i nuläget ska se ut enligt följande: 

 

1. Rädda liv  

2. Bidra till bättre utredningsresultat och ökad lagföring 

3. Kriminalunderrättelsebaserat brottsförbyggande arbete utifrån 

lokala problembilder 

 
OP-20 har vidare identifierat följande delprocesser inom 

polishundverksamheten: 

 

 Ledning och styrning 

 Rekrytering 

 Utbildning 

 Metod- och materialutveckling 

 Anskaffning 

 
I syfte att hantera delprocesserna föreslår OP-20 två plattformar, en 

strategiskt och en operativ. 

 

För att enhetligt och effektivt kunna styra polishundverksamhetens 

processer föreslår OP-20 att ett strategiskt nationellt hundråd inrättas. 

Rådets huvuduppdrag är att lämna förslag till beslut till den nationellt 

processansvarige, regionpolischefen i Väst, och att stödja denne i 

ledningen av svensk polishundverksamhet. Rådet består av en 

representant från varje region samt chefen för nationella 

polishundtjänsten, totalt åtta personer. Rådet kan initiera 

arbetsgrupper där exempelvis anställda vid nationella 

polishundtjänsten fungerar som ordförande, alternativt att 

rådsmedlemmar leder en viss arbetsgrupp. Arbetsgrupperna redovisar 

sina förslag till rådet och rådet lämnar därefter förslag till beslut. I 

nuläget föreslås en arbetsgrupp per identifierad delprocess även om en 

arbetsgrupp kan hantera flera delprocesser.  
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Det är viktigt att det regionala processansvaret för 

polishundverksamheten delegeras till en person med kompetens som 

möjliggör medverkan i det nationella hundrådet. I annat fall blir inte 

hundrådet det effektiva stöd till regionpolischefen i Väst som förslaget 

avser.  

 

Om verksamhetsidén ska få genomslag är det viktigt att den nationellt 

processansvarige, regionpolischefen i region Väst, får tillräckligt 

mandat. OP-20 förslår att denne får ett långtgående mandat, dock inte 

mandat att genomföra större förändringar i FAP eller förändringar 

som innebär omfattande kostnadsökningar för svensk polis.  

 

Den operativa plattformen handlar om att träffa ett behov med rätt 

kompetens vid rätt tillfälle. Det har under besöken i de sju regionerna 

och i arbetet med projektet OP-20 tydligt framkommit att effekten i 

polishundverksamheten är beroende av att någon hundkunnig tidigt 

bedömer en situation. Det kan vara fråga om ett vakthavande befäl/en 

räddningsledare som inledningsvis behöver råd, för att i rätt tid få 

fram rätt kompetens i rätt mängd vid exempelvis ett komplicerat 

försvinnande. Ett annat exempel är det stöd som 

utredaren/förundersökningsledaren behöver i en utredning för att 

undersöka om polishundverksamheten har rätt kompetens tillgänglig 

eller om polishund över huvud taget kan stödja den aktuella 

situationen.  

 

OP-20 föreslår ett system med en operativ mottagare inom 

polishundverksamheten. Varje region ska ha ett telefonnummer med 

bemanning dygnet runt, årets alla dagar som ett stöd för beställare av 

hunduppdrag. Funktionen ska ha en samlad bild av regionens 

polishundresurs, samma uppgift och samma mandat i samtliga 

regioner. De som bemannar funktionen behöver inte ha samma 

grundtjänst. I en region kan det vara en gruppchef och i en annan 

region kan det vara en erfaren hundförare eller instruktör. Uppgiften 

är ett tillikauppdrag. Funktionen ska inte ges mandat att beordra 

hundresursen på olika uppdrag, detta mandat har endast vakthavande 

befäl. Arbetsgruppens uppfattning är att de som bemannar funktionen 

bör kunna fungera som insatsledare för polishundverksamheten vid en 

större hundinsats, i vart fall i storstäderna. Förslaget har mottagits 

genomgående positivt vid de regionala besöken.  

 

Det är rimligt att tro att en funktion, enligt beskriven modell, kommer 

ge en större kunskap om vid vilka tillfällen hund kan stödja annan 
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verksamhet än tidigare och att effekten och nyttan av 

hundverksamheten genom detta kommer att öka.  

 
Ett av problemen med att styra och leda polishundverksamheten i 

Sverige har varit lokala skillnader och lokala prioriteringar som ofta 

bottnar i olika kulturer. När de före detta polismyndigheterna slogs 

samman till regioner skulle flera system bli ett i respektive region. 

Samtidigt skulle sju regioner hitta gemensamma utgångspunkter och 

metoder för en effektivare och mer enhetlig verksamhet. Den 

operativa och strategiska styrningen av polishundverksamheten som 

OP-20 föreslår kommer, tillsammans med ett tydligt nationellt mandat 

hos den nationellt processansvarige, skapa goda förutsättningar för 

styrning mot enhetlighet och god effekt över landet. OP-20 tror det är 

viktigt med ett övergripande effektivt styrsystem med omfattande 

mandat för att få ut full effekt ur polishundverksamheten. Systemet 

kommer att kunna överbrygga lokala skillnader och lokala kulturer på 

ett effektivt sätt både inom respektive region och mellan de sju 

regionerna. Det är arbetsgruppens övertygelse att en regional 

organisering skulle vara ett bättre sätt att nå enhetlighet och god 

effekt i polishundverksamheten jämfört med en lokal organisering. 

 

8.4 En kompetenskarta för framtida behov 

Majbeslutet och uppdragsgivaren har fördelat uppdraget genom att 

skilja patrullhundar och specialsökshundar åt. Uppdelningen är delvis 

olycklig om man ser polishundverksamheten ur ett helhets- och ur ett 

utvecklingsperspektiv. 

 

Det är tydligt att patrullhunden utvecklats från att i huvudsak vara ett 

våldskapital till att allt mer användas till att stödja annan verksamhet. 

Hundens speciella förmåga att identifiera dofter har utvecklats och där 

igenom blivit ett tydligt livräddande instrument och ett tydligt stöd till 

utredning och lagföring. Arbetsgruppens uppfattning är att 

patrullhunden kommer utgöra basen i de sökdiscipliner som det finns 

behov av dygnet runt. Exempel på detta är kombinationerna 

patrullhund med vapen/narkotikakompetens, patrullhund/sperma, 

patrullhund/med särskild kompetens att genomföra eftersök med hög 

uthållighet, patrullhund/brandsök och 

patrullhund/brottsplatsundersökning (BPU). 

 

Om OP-20 har rätt kommer skillnaderna mellan specialsökhundar och 

patrullhundar fortsätta att minska. Ökningen av andelen 

specialsökshundar kommer möjligen i framtiden stagnera för att viss 
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kompetens görs mer tillgänglig över dygnet genom 

patrullhundförarna. Enligt OP-20 bör strävan vara att samtliga 

patrullhundar ska ha en eller flera tilläggsdressyrer.  

 

I arbetet med att ta fram en preliminär geografisk fördelning över var 

det bör finnas specialsökhundar har OP-20 bl.a. tagit hänsyn följande 

parametrar: 

 

 relevant brottstatistik  

 frekvens på uppdrag  

 behov 

 geografi  

 utbildningsaspekter  

 samverkan och erfarenhetsutbyte    

 

Bristen på ett enhetligt IT-system för polishundverksamheten har 

begränsat möjligheten till inhämtning av statistik, varför vissa 

justeringar kan bli aktuella utifrån aspekter som effekt och ekonomi.  

 

OP-20 föreslår ingen ambitionsökning avseende det totala antalet 

polishundar i landet men däremot kommer antalet specialsökshundar 

och andelen patrullhundar med tilläggsdressyr öka.  

 

Ovan angivna parametrar samt fördelar, som närheten till 

kriminaltekniker, stödfunktioner, utbildningsplatser m.m. ligger till 

grund för arbetsgruppens förslag att som huvudregel placera två 

kriminalsök- och två brandhundar samt en BPU- hund i varje regions 

huvudort. Undantag från huvudregeln kan göras av verksamhetsskäl. 

Beslut fattas av den nationellt processansvarige efter förslag från det 

nationella hundrådet. Övriga specialsökhundar placeras med en större 

geografisk spridning i respektive region.  

  

När organisationsförändringen av svensk polis genomförts, och den 

nya polisorganisationen kommit igång, föreslår OP-20 att 

polishundverksamheten i Sverige utvärderas. Utvärderingen ska ge 

svar på nyttan med polishundverksamheten i sin helhet. OP-20 

bedömer att utvärderingen bör genomföras om ca ett år. 
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Bilaga. Redovisning av specialsökhundar och patrullhundar med  
tilläggsdressyr på respektive region samt anmälda  
bränder 2014 och våldtäkter utomhus 2011-2014 
 
Polisregion Nord 
 

 

Anmälda våldtäkter utomhus 2011-2014 
Norrbottens län 82 

Västerbottens län 100 
Västernorrlands län 72 
Jämtlands län 48 

Anmälda bränder 2014 
Norrbottens län 38  (1301) 
 59 (1302) 
 71 (1202) 
Västerbottens län 29 (1301) 
 95 (1302) 
 68 (1202) 
Västernorrlands län 18 (1301) 
 38 (1302) 
 90 (1202) 
Jämtlands län 28 (1301) 
 29 (1302) 
 20 (1202) 

 

   Källa: Brottsförebyggande rådet 
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Anmälda våldtäkter utomhus 2011-2014 
Gävleborgs län 131 
Uppsala län 164 
Västmanlands län 144 
Anmälda bränder 2014 
Gävleborgs län 32  (1301) 
 112 (1302) 
 110 (1202) 
Uppsala län 74 (1301) 
 50 (1302) 
 280 (1202) 
Västmanlands län 60 (1301) 
 67 (1302) 
 186 (1202) 
 
Källa: Brottsförebyggande rådet 

Polisregion Mitt 
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Anmälda våldtäkter utomhus 2011-2014 
Stockholms län 1067 
Gotlands län 23 
Anmälda bränder 2014 
Stockholms län 288  (1301) 
 525 (1302) 
 1767 (1202) 
Gotlands län 4 (1301) 
 11 (1302) 
 28 (1301) 
 

Källa: Brottsförebyggande rådet 

Polisregion Stockholm 
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Polisregion Bergslagen 
 
 
 

Anmälda våldtäkter utomhus 2011-2014 
Dalarnas län 129 
Örebro län 153 
Värmlands län 120 
Anmälda bränder 2014 
Dalarnas län 64  (1301) 
 65 (1302) 
 139 (1202) 
Örebro län 69 (1301) 
 120 (1302) 
Värmlands län 46 (1301) 
 45 (1302) 
 86 (1202) 
 
Källa: Brottsförebyggande rådet 

 



   

 

77 

 
 
 
 
 
 
 

  

Anmälda våldtäkter utomhus 2011-2014 
Södermanlands län 153 
Östergötlands län 165 
Jönköpings län 117 
Anmälda bränder 2014 
Södermanlands län 50  (1301) 
 48 (1302) 
 131 (1202) 
Östergötlands län 69 (1301) 
 90 (1302) 
 183 (1202) 
Jönköpings län 48 (1301) 
 81 (1302) 
 156 (1202) 
 
Källa: Brottsförebyggande rådet 

 

Polisregion Öst 
 
 



   

 

78 

 
 

 
 

  

Polisregion Väst 
 

Anmälda våldtäkter utomhus 2011-2014 
Västra Götalands län 615 
Hallands län 112 
Anmälda bränder 2014 
Västra Götalands län 316  (1301) 
 322 (1302) 
 1000 (1202) 
Hallands län 48 (1301) 
 93 (1302) 
 133 (1301) 
 
Källa: Brottsförebyggande rådet 

 



   

 

79 

 
 
 

 
 
 

 

Anmälda våldtäkter utomhus 2011-2014 
Skåne län 543 
Kalmar län 104 
Kronobergs län 52 
Blekinge län 36 
Anmälda bränder 2014 
Skåne län 271 (1301) 
 300 (1302) 
 948 (1202) 
Kalmar län 81 (1301) 
 69 (1302) 
 74 (1202) 
Kronobergs län 40 (1301) 
 30 (1302) 
 106 (1202) 
Blekinge län 24 (1301) 
 34 (1302) 
 48 (1202) 
 
Källa: Brottsförebyggande rådet 

 

Polisregion Syd 
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