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Ang. kommunalt bidrag till hästklinik i Tingsryd.
Sammanfattning.
I en tidningsartikel i Smålandsposten 2008‐06‐11 påstås det att Tingsryds kommun
med direkta penningbidrag stödjer verksamheten vid ATG:s hästklinik i Tingsryd.
Kommunen har dessutom gått i borgen för ett lån till kliniken.
Då detta, enligt vår uppfattning, strider mot kommunallagen och dessutom kan upp‐
fattas som ett direkt ställningstagande mot privat företagsamhet anhåller vi att kom‐
munen med omedelbar verkan upphör med detta bidrag och borgensåtagandet. Vi
anhåller också om att kommunen i lämplig rättslig instans låter pröva om bidraget och
borgensåtagandet är lagligt. Vi är själva förhindrade att anmäla frågan då det enligt
svensk lag endast är personer bosatta i kommunen som kan göra en sådan anmälan.
Bakgrund.
ATG Hästklinikerna AB ägs av HNS, Hästnäringens Nationella stiftelse, som i sin tur ägs
av ATG, Aktiebolaget trav och galopp, vilket drivs med spelpengar. I och med att sta‐
ten har monopol på spel är vår uppfattning att ATG är att betrakta som ett statligt bo‐
lag drivet med statliga medel.
ATG har ett tjugotal hästkliniker runt om i landet. Dessa kliniker kan inte själva finan‐
siera sin verksamhet utan är beroende av årliga driftsbidrag från ATG vilket effektivt
bidrar till att förhindra utvecklingen av privat drivna hästkliniker.
Anledningen till att ATG Hästklinikerna AB vill ha kommunala bidrag har ingenting med
tillgång till pengar att göra. ATG har betydligt större resurser tillgängliga än vad Tings‐
ryds kommun har. Vad man är ute efter är att skapa ett intryck av att ATG‐klinikerna
är en del av den sociala service som kommunen bedriver och att därmed legitimera
både det kommunala bidraget och verksamheten. Syftet med detta är helt enkelt att
få reklam och fler kunder.
På klinikens gavel sitter skyltar med de bidragande kommunernas namn och en skylt
som berättar om att detta är en samverkan kring god djurhållning och miljö.
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Diskussion.
Det är mycket svårt att driva privat veterinär verksamhet i Sverige beroende på att
staten driver den statliga distriktsveterinärorganisationen och ATG‐klinikerna i direkt
konkurrens med privata aktörer. Någon motsvarighet till detta finns oss veterligt inte i
något annat i‐land. Det finns ingen skillnad mellan den verksamhet som staten bedri‐
ver eller den verksamhet som privata veterinärer bedriver vilket skulle kunna motivera
ett statligt engagemang. Föreningen ViS:s mål är att den statliga distriktsveterinärsor‐
ganisationen skall avvecklas och att de statliga driftsbidragen till ATG‐klinikerna skall
upphöra. Föreningen arbetar också för att öka förståelsen för hur skadligt det är med
statlig konkurrens gentemot privata företag och att sådan verksamhet hör gårdagen
till.
Det är känt att flera kommuner fr.a. i norra Sverige bidrar med kommunala medel till
de statliga veterinärstationerna som i huvudsak, (80‐90 % av verksamheten), bedriver
sjukvård på hund och katt i konkurrens med privata veterinärer.
En nyhet för oss är att kommuner bidrar till ATG‐klinikernas verksamhet. Det förefaller
troligt att ATG lyckats utverka sådana bidrag från andra kommuner i landet.
I Tingsryd finns privatpraktiserande veterinärer och i Kronobergs län finns annan pri‐
vat verksamhet med kundunderlag från Tingsryd, bl.a. en mottagning som enbart be‐
driver verksamhet riktad mot häst. Tingsryds kommuns bidrag till ATG‐kliniken i
Tingsryd kan därför sägas utgöra ett direkt hot mot denna verksamhet. Det har kom‐
mit till vår kännedom att det aktuella företaget undersöker möjligheterna för att star‐
ta en skadeståndsprocess mot en eller flera kommuner i länet. Från vår förenings sida
har vi inget emot en sådan process då denna kan komma att sätta fokus på de allvarli‐
ga skador ett ogenomtänkt kommunalt engagemang kan orsaka på privat verksamhet.
Vår främsta förhoppning är naturligtvis att kommunen med omedelbar verkan upphör
med bidragen till ATG Hästklinikerna AB.
Avslutningsvis vill vi understryka att föreningen ViS anser att en sund konkurrens mel‐
lan privata företag utgör en av grundförutsättningarna för en positiv utveckling av
samhället. Att stat eller kommun, med hjälp av de skatter en enskild företagare beta‐
lar in, stödjer konkurrenter till dennes företag, är inte bara destruktivt för företagan‐
det som sådant utan också närmast att betrakta som ett övergrepp mot den enskilde
företagaren.
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