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Till ledamöterna i Riksdagens  

miljö- och jordbruksutskott 
 

Ang. proposition om ny veterinärorganisation. 
Föreningen ViS anser att propositionen som regeringen lämnat till riksdagen om en ny 

veterinärorganisation är behäftad med allvarliga brister. Enligt den information som 

finns på Jordbruksdepartementets hemsida gällande propositionen skall denna lösa de 

konkurrensproblem som idag finns inom veterinärverksamheten och att korsubvent-

ionering av konkurrensutsatt verksamhet inte kommer att bli möjlig i ett system med 

upphandling av verksamheten. Vi kan inte finna att propositionen stämmer överens 

med denna information.  Snarare innehåller propositionen förslag som kan komma att 

ytterligare förvärra situationen, t.ex. kommer det nu att skrivas in i författningen att 

den statliga organisationen fritt kan ägna sig åt sjukvård på smådjur. I propositionen 

finns inga uppgifter om hur en upphandling av en statlig station skall gå till och vem 

som skall bestämma om en sådan över huvud taget skall genomföras. Man har inte 

heller gått oss till mötes gällande vårt önskemål om att privata veterinärer skall kunna 

få vara tävlingsveterinärer utan att vara anställda av Jordbruksverket vilket Jordbruks-

ministern lovat oss och själv propagerat för i riksdagen. Däremot vill man låta oss vara 

officiella veterinärer vilket vi absolut inte önskar. 

Vår uppfattning är att Jordbruksverket inte vill privatisera någon del av sin distriktsve-

terinärsorganisation. Man är just nu i full gång med att ytterligare utveckla organisat-

ionen för att på ett effektivare sätt kunna konkurrera med privatpraktiserande veteri-

närer, bl.a. har man i dagarna hyrt in en fastighet i Halmstad för att där inrätta en 

smådjursmottagning. 

Vi skulle vara mycket tacksamma om någon riksdagsledamot, vid behandlingen av pro-

positionen, kunde fråga Jordbruksministern om hur upphandlingen skall gå till. Skall 

hela hanteringen skötas av Jordbruksverket? Skall stationernas ekonomi redovisas - 

vilket hittills aldrig skett? Detta torde vara nödvändigt om en upphandling skall ske. 

Varför måste man vara anställd av Jordbruksverket för att få vara tävlingsveterinär när 

man i samma proposition föreslår att privata veterinärer skall tillåtas vara officiella ve-

terinärer?  
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