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Miljö- och jordbruksutskottet

Sveriges riksdag
100 12 Stockholm

Ang. proposition om ny veterinärorganisation.
En proposition om en ny veterinärorganisation har lagts fram av regeringen och denna
kommer att behandlas av riksdagen under hösten 2009. Tyvärr föreslår man inte en
privatisering av distriktsveterinärorganisationen vilket två veterinärutredningar,
Konkurrensverket, Statskontoret, Riksdagens revisorer m.fl. rekommenderat. Dock
framgår det tydligt av pressmeddelandet om propositionen att regeringen vill försöka
lösa konkurrensproblemen inom svenskt veterinärväsende genom att tillåta
upphandling av statliga veterinärstationer. Det framgår dock inte av propositionen hur
detta skall gå till. Den information vi har tillgänglig säger att jordbruksverket inte har
för avsikt att sälja ut några stationer. Att så är fallet anser vi bl.a. styrks av bifogade
annons. Vi befarar därför att oklarheterna i propositionen kommer att göra det möjligt
för att Jordbruksverket att skapa sådana regler för upphandling av stationerna att det
blir helt ointressant för en privat aktör att ens lägga ett bud.
I propositionen finns flera andra förslag som inte är bra. Se bilagd skrivelse till
regeringen.
Vår önskan är att någon riksdagsledamot begär att jordbruksministern förklarar vad
hans avsikt är med propositionen och hur upphandlingen av stationerna skall gå till.
För ViS

Agneta Johnsson
Ordförande, ViS
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Jordbruksministern
103 33 Stockholm

Ang. oklarheter m.m. i proposition om ny veterinärorganisation.
Konkurrensproblematiken.
Det framgår tydligt av pressmeddelandet om propositionen att regeringen vill försöka
lösa konkurrensproblemen inom svenskt veterinärväsende genom att tillåta
upphandling av statliga veterinärstationer. Det framgår dock inte av propositionen hur
detta skall gå till. Det är därför av största vikt att regeringen tydliggör hur man tänkt
sig att upphandlingen skall genomföras. Den information vi har tillgänglig säger att
jordbruksverket inte har för avsikt att sälja ut några stationer. Att så är fallet anser vi
bl.a. styrks av bifogade annons. Vi befarar därför att oklarheterna i propositionen
kommer att göra det möjligt för att Jordbruksverket att skapa sådana regler för
upphandling av stationerna att det blir helt ointressant för en privat aktör att ens lägga
ett bud. Vi vill också klargöra att om en upphandling skall bli möjlig så måste varje
distriktsveterinärstations ekonomi redovisas offentligt vilket Jordbruksverket hittills
nekat att göra. Regeringen måste därför snarast ge Jordbruksverket i uppdrag att
offentliggöra denna redovisning.
Jordbruksverkets dubbla roller.
Regeringen menar att situationen med Jordbruksverkets dubbla roller skall kunna lösas
genom att en ny avdelning skapas på Jordbruksverket. Föreningen ViS anser att detta
problem inte går att lösa på angivet sätt. I stället måste utredningen ”Trygg med vad
du äter – nya myndigheter för säkra livsmedel och hållbar produktion, (SOU2009:8)”
förverkligas. Denna utredning föreslår att ett nytt verk skapas just för att undvika de
tydliga jävsförhållanden och intressekonflikter inom jordbruksdepartementets
intressesfär som nu föreligger.
Länsveterinärerna.
I propositionen konstateras att ungefär hälften av landets länsveterinärer bedriver
egen fritidspraktik i konkurrens med bl.a. landets privatpraktiserande veterinärer.
Samtidigt konstateras att länsveterinärerna är de som skall utöva den operativa
tillsynen av landets veterinärer. Det kan också nämnas att länsveterinärerna har
tillgång till alla journaler som levereras in av privatpraktiserande veterinärer.
Regeringen anser att inga åtgärder behöver vidtagas. ViS anser att detta är ett
allvarligt misstag. Det kommer aldrig att bli möjligt för en länsveterinär med
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fritidspraktik att bedriva någon fungerande tillsynsverksamhet över sina konkurrenter.
Veterinärer med tillsynsansvar över sina kollegor måste, som i alla andra EU-länder,
förbjudas bedriva egen praktik.
Officiella veterinärer.
Regeringen föreslår att privatpraktiserande veterinärer skall kunna förordnas att vara
officiella veterinärer och därmed kunna få utföra myndighetsuppdrag. ViS anser att
detta är helt onödigt och att endast veterinärer utan egen praktik skall kunna få vara
officiella veterinärer. Det är detta som är meningen med begreppet officiell veterinär
och det är så detta tillämpas i andra EU-länder.
Tävlingsveterinärer.
Det framgår tydligt av propositionen att det är regeringens avsikt att man skall kunna
förordna privata veterinärer som officiella veterinärer för att utföra diverse
myndighetsuppdrag. Det är därför märkligt att man inte avser att förändra den regel
som säger att en tävlingsveterinär måste vara anställd av Jordbruksverket för att
kunna tjänstgöra som tävlingsveterinär och att ett förordnande här inte är möjligt.
Man hänvisar till någon oklar EU-regel. Trots hänvisningen till denna regel tänker man
låta Jordbruksverket utreda frågan. Detta ser i våra ögon ut som om man vill
tillmötesgå Jordbruksverkets önskemål om att även i fortsättningen ha monopol på
tävlingsveterinärverksamheten vilket ger deras tjänstemän möjlighet till stora
extrainkomster och tillfälle att knyta kundkontakter. Det är också anmärkningsvärt att
man rangordnar det högre att vara tävlingsveterinär än att skriva internationellt giltiga
veterinärintyg.
Jourtelefon.
Om ett system med jourtelefon införs måste det vara helt utrett vilket ansvar den
telefonrådgivande veterinären har i förhållande till sina klienter.

För ViS

Agneta Johnsson
Ordförande, ViS
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Jordbruksverket söker
Fyra regionchefer
Arbetsuppgifter
Distriktsveterinärerna är en egen verksamhetsgren inom Jordbruksverket. Vi är en
veterinär organisation som arbetar med sjuk- och hälsovård samt officiella uppdrag för
lantbrukets djur, häst och sällskapsdjur. I det statliga uppdraget ingår att ha beredskap
för akuta sjukdomsfall och för smittskydd - dygnet runt, året om. Vi erbjuder våra kunder
kompetens, engagemang och tillgänglighet. Vi arbetar över hela landet på 100 platser med
450 anställda och vi omsätter 500 miljoner kronor.
Distriktsveterinärerna är inne i ett omfattande utvecklings- och kvalitetsarbete, där vi
bland annat tar fram en ny organisation genom bildandet av fyra regioner.
Vi söker fyra regionchefer som var och en inom sin region leder arbetet för att skapa den
mest attraktiva veterinära aktören i Sverige.
Som regionchef leder du en veterinär verksamhet som omfattar 7-9 klinikchefer, 4-6
överveterinärer, 100-130 medarbetare på 20-30 arbetsplatser och som har en omsättning
på ca 100 miljoner. Du kommer att ingå i Distriktsveterinärernas ledningsgrupp.
Du ansvarar för målsättning, planering, uppföljning och utveckling inom regionens
ansvarsområde. Vidare ska du säkerställa att verksamheten bedrivs med god kvalité och
att kontinuerlig kvalitetsutveckling sker. Du har budgetansvar för din region och
rapporterar till chefen för distriktsveterinärerna.
Anställningsform
Tillsvidare
Tillträde Enligt överenskommelse
Heltid
Kvalifikationer
Du ska ha god förmåga och erfarenhet av att leda personal och förmåga att driva
förändringsarbete. Du är en person med integritet som arbetar självständigt och som
skapar motivation hos dina medarbetare exempelvis genom din kommunikativa förmåga.
Vi ser gärna sökanden med akademisk examen och en bakgrund inom exempelvis
naturvetenskap, ekonomi eller personalarbete. Tidigare chefserfarenhet i en större
organisation, erfarenhet av veterinär verksamhet och krisledningsarbete i fält är
meriterande.
Upplysningar
Håkan Henriksson, Avdelningschef
Telefon 036-15 97 92
Eva Kjell, SACO
Telefon 036-15 50 00
Helen Möller, ST inom Jordbruksverket
Telefon 036-15 50 00
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Ansökan
Senaste ansökningsdag 2009-05-25
Arbetsgivarens referensnummer 06-4681/09
De fyra regionerna omfattar huvudsakligen följande landskap: 1. Syd; Skåne, Småland,
Halland 2. Mellansyd; Västra Götaland, Östergötland, 3. Mellannord; Sörmland, Närke,
Värmland, Dalarna, Gästrikland,Hälsningland, Västmanland, Uppland 4. Nord: Norr om
Sundsvall. Ange i din ansökan till vilken region du söker. Stationeringsort bestäms efter
överenskommelse.
Ansökan via e-post skickas till jordbruksverket@sjv.se
(Bifoga din CV som bilaga)
Ansökan via offentligajobb.se. Klicka här
Ansökan kan också skickas till Jordbruksverket 551 82 Jönköping

