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TILL KENNELFULLMÄKTIGE 2017
MOTION ANGÅENDE DJURSJUKVÅRDENS KOSTNADSUTVECKLING

De senaste årens kostnadsutveckling inom djursjukvården gör livet alltmer problematiskt för
hundägaren. Efter att riskkapitalbolagen gått in som ägare i en rad olika
veterinärsvårdskliniker så kan vi se dyrare vårdkostnader, högre självrisker och
försäkringsskyddet försämras i takt med att hunden blir äldre. Detta bidrar till en negativ
utveckling som sätter många hundägare inför orimliga beslut vilket leder till att hundarna inte
får adekvat sjukvård eller avlivas på grund av ekonomi.
Kostnadsutvecklingen drabbar i första hand hunden, den enskilde hundägaren och uppfödaren
vilket ger negativa effekter på aveln och bekämpningsprogram.
Inom SKKs medlemsorganisationer har så väl medlemmar som klubbar uppmärksammat detta
växande problem. Exempelvis har Facebookgruppen Korståget För Lägre
Veterinärvårdskostnader ", nu över 19000 följ are, bildats med syfte att skapa och väcka en
stark opinion för lägre veterinärkostnader. Då detta engagerar, berör och påverkar våra
medlemmar och hundägare så borde SKK centralt agera i frågan
Stockholms Kennelklubb yrkar
att SKK/CS ges i uppdrag att:
• följa utvecklingen inom området,
• informera och ge råd till medlemmar när det gäller adekvat sjukvård till rimliga priser
i syfte att stärka konsumentpåverkan
• kraftfullt verka för att den negativa utvecklingen bryts i detta för hundägarna så
centrala område.
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Motion från Stockholms Kennelklubb angående djursjukvårdens kostnadsutveckling
Stockholms Kennelklubb yrkar i motion att CS ges i uppdrag att
- följa utvecklingen inom området:
Informera och ge råd till medlemmar när det gäller adekvat sjukvård till rimliga
priser i syfte att stärka konsumentpåverkan
Kraftfullt verka för att den negativa utvecklingen bryts i detta för hundägare så
centrala område
CS delar motionärens oro och försöker på olika sätt öka medlemmars och alla
hundägares kunskap i området.
CS föreslår KF att bifalla motionen.
Konsekvenser:
Ekonomiskt:

Kan innebära investeringar i t.ex. webbaserade tjänster för bättre
kostnadsjämförelser

Administrativt:

Kan innebära att personalresurser avsätts för att göra t.ex.
prisjämförelser tillgängliga för medlemmar

