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Vi ger djurindivider som 

har det svårt en framtid, 

genom att bekosta liv-

räddande vård och de 

andra insatser de behö-

ver för att kunna må och 

leva bättre 
 

Vi stödjer aldrig att djurindivider som kan bli friska, eller få ett bra liv trots  
sjukdom/skada/funktionsnedsättning, dödas. 
 

 

För oss har alla djur rätt till vård och rehabilitering oavsett kostnad, ålder och tid 

– det avgörande ska alltid vara individens egna förutsättningar. 
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Ordföranden har ordet 
 
Veterinärvård har de senaste åren ökat kraftigt i pris. Konsolideringen av 
marknaden har lett till att ett fåtal stora aktörer äger de flesta av landets djur-
sjukhus. Prisökningen som från början drevs av dessa aktörer omfattar i dag i 
stort sett hela branschen. För landets alla ideella djurräddningsverksamheter 
är följden dryga vårdkostnader, kostnader som fördubblats på bara några år. 
 

Djurräddning blir allt dyrare 

När jag och Manuel startade nätverket Katt-
jouren för mer än 25 år sedan fanns det 
inga andra katträddningsverksamheter. 
Några år senare bildades Kattkommando 
Syd och i dag finns en mängd olika organi-
sationer och privata räddningsinitiativ som 
gör ett alldeles enastående arbete. För 
dessa ideella verksamheter, där tusentals 
engagerade lägger otroligt många timmar 
av sin tid, är tillgången till veterinärvård A 
och O. De räddar djur som ofta är sjuka eller 
skadade, genom att ge dem vård. Prisläget 
för djursjukvård i dag är anpassat efter att 
djuren som får vård har vårdförsäkring.  Det 
sätter hemlösa katter, andra utsatta djur och 
ideella djurräddningsverksamheter i en svår 
situation där djurindivider riskerar att mista 
sina liv i onödan. Insamlingsstiftelsen Katt-
jouren ser allvarligt på utvecklingen av djur-
sjukvårdsmarknaden. Vi är dedikerade till att 
ge fler utsatta djurindivider möjlighet att få 
all den vård de behöver för att ha en chans 
att överleva och få en framtid. 
 
Mot krav som finns för att säkra att djurens 
långsiktiga trygghet (bl.a. att den verksam-
het som har hand om ärendet på juridisk 
väg säkrar en ansvarsfull omplacering) ger 
Insamlingsstiftelsen Kattjouren bidrag till 
veterinärvård, medicin, näringstillskott eller 
apparatur som utsatta/räddade djur behö-
ver. Vi bidrar till räddningsinsatser för katter 
som främst nätverket Kattjouren samt även 
Kattkommando Syd förmedlar hjälp till. 
Bidrag ges också till andra djurslag och djur 
räddade via andra verksamheter och orga-
nisationer, samt i en del fall även till djur 
som räddats av enskilda personer. 
 
 

I pandemins kölvatten 

Pandemin har inneburit att antalet katter 
och hundar kraftigt ökat i vårt land. Det är 
förstås på många sätt positivt men det har 
också en baksida i form av att vi vet att det 
kommer att innebära ett kraftigt ökat tryck 
på alla djurräddningsverksamheter. Fler djur 
innebär också fler djur som överges, råkar 
illa ut eller omplaceras. Därför ser vi det 
som viktigare än någonsin att finnas och 
stötta det oerhört viktiga arbete som fantas-
tiska djurräddare utför. 
 
Rättvisa för djuren 

Insamlingsstiftelsen Kattjouren har under 
2020 flera gånger uppmärksammats på hur 
lagstiftning och myndighetsbefogenheter 
används på ett sätt som varken korrekt 
avspeglar rättsläget eller ger djurindivider 
en rättvis behandling. Det handlar bland 
annat om hur länsstyrelserna hanterar om-
händertagna djur. Det här har fått oss att 
inse att vi behöver utveckla en del av vårt 
ändamål som vi hittills inte haft mycket 
fokus på – opinionsbildning. Under det 
kommande året kommer vi att göra insatser 
på det området i syfte att säkra rättvisa 
chanser för djur i utsatta situationer. Jag vet 
att många med oss står för djurs rätt att i 
första hand få hjälp att leva (istället för en 
dödande spruta) när de är sjuka eller har 
omhändertagits av myndigheter. Tillsam-
mans kan vi agera för att säkra att de får 
den hjälpen. 
 
 
 
 
 

SHALINI PERSON 
Ordförande Insamlingsstiftelsen Kattjouren 
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Detta är 

Insamlingsstiftelsen Kattjouren 

 
Insamlingsstiftelsen Kattjouren bildades 2019 
och har till syfte att göra världen till en tryggare och 
gladare plats för nödställda djur 
 

Insamlingsstiftelsen Kattjouren bildades 
2019 som ett naturligt nästa steg i ett flera 
decennier långt engagemang för hemlösa 
djurs rättigheter. Stiftelsen har till syfte att 
göra världen till en säkrare och gladare 
plats för djuren, genom att ge dem livräd-
dande vård samt bekosta andra insatser för 
att hjälpa djurindivider att må och leva 
bättre samt tryggare. 
 
Utgångspunkt – djurrätt och no-kill 

Insamlingsstiftelsens grundsyn är djurrätts-
lig. Vi anser att djur är individer med känslor, 
tankar samt ett egenvärde och en rätt till 
sina liv som de har ett egenintresse av att få 
leva. Vi står för att vi människor i relation till 
djuren har som främsta ansvar i att värna 
om deras liv och hjälpa dem få en god livs-
kvalitet på sina egna villkor. Vi har en kom-
promisslös inställning när det handlar om 
synen på djur som individer med rättigheter 
som ska respekteras. 
 
Vår ideologiska grund är no-kill synsättet 
som innebär att vi menar att handlingen, att 
ta någons liv, är ett sistahandsalternativ 
som endast ska väljas när det för djurindivi-
dens egen skull är det enda som kan göras. 
Ett liv ska aldrig avslutas av praktiska skäl, 
t.ex. för att det skulle bli dyrt eller svårt att ge 
den vård som behövs eller för att en djur-
hjälpsverksamhet har svårt att finna ett hem 
till en viss individ. 
 
Vi finns för den enskilda individen 

Insamlingsstiftelsen finns inte för att lösa 
populationsproblemet med hemlösa katter, 
även om vi så klart gärna bidrar även till det 
syftet. Vi finns först och främst för den en-
skilda individen. Vi finns för att de skadade 

och sjuka djur som behöver omfattande 
och dyr vård ska kunna få den. Självklart vill 
vi hjälpa så många vi kan. Men i valet mel-
lan att hjälpa många och att finnas där för 
den individ som behöver mycket hjälp, så 
står vi i första hand upp för individen. Det 
innebär att de vårdkostnader vi bekostar per 
individ är höga. 
 
Vi betalar vad det kostar att ge en djurindi-
vid dennes chans att överleva och få en 
framtid.  Vi gör så för att alla djurindivider är 
värdefulla och viktiga för oss – och för att vi 
ser det som ett självklart ställningstagande 
när det gäller att höja djurs status. Från vårt 
perspektiv är det enda sättet att trovärdigt 
stå för att djur är kännande, tänkande och 
viktiga individer, med en rätt till sina liv, att i 
både ord och handling visa att varje individ 
är värdefull. Det gör vi genom att bidra med 
medel till all den vård och hjälp individen 
behöver.  Vi ger framtid och liv till en individ 
och genom det ger vi hopp till alla de män-
niskor som engagerar sig för at djur ska 
räddas. 
 
Syfte 

När djurs liv står på spel eller behöver för-
bättras vill insamlingsstiftelsen finnas där 
och göra skillnad så att liv räddas.  Vi finns 
för den enskilde djurindividens rätt att inte få 
sitt liv avslutat p.g.a. resurser, kunskap, rätt-
visa eller etik brister. Vi vill också långsiktigt 
arbeta för att vårt samhälle ska vara tryggt 
för djur och säkra deras rätt till liv och lycka. 
Ett uttalat syfte med Insamlingsstiftelsen är 
att finnas där för djurindivider av alla slag, 
inte enbart familjedjur som katter och hun-
dar. 
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Detta är 

Insamlingsstiftelsen Kattjouren 

Arbetssätt 

Stiftelsen bedriver inte praktiskt arbete med 
djur utan stöttar dem som gör det. Utöver 
finansiering av vård kan stiftelsen finansiera 
andra räddningskostnader som exempelvis 
transporter av djur till vård, samt driva pro-
jekt och utbildningsinsatser som gör att fler 
djur får hjälp.  

Stiftelsen är på inget sätt begränsad till att 
bidra till katter och hundar eller andra famil-
jedjur. Vi kan även göra insamlingsinsatser 
för andra djurindivider exempelvis en ko 
eller gris. 
 
Många gånger kontaktas stiftelsen av djur-
räddare när det handlar om att en djurindi-
vid behöver mycket kostsam vård.  Det kan 
handla om akuta benbrott, cancerbehand-
ling eller MR/CT undersökning. Därför är 
snittkostnaden per räddat djur hög. 
 
En del av stiftelsens ändamål är att främja 
opinionsbildning som gynnar enskilda djur-
individers intressen samtidigt som statusen 
för djur som grupp höjs, exempelvis genom 
att deras rätt till vård och hjälp säkras. Detta 
är en del av ändamålet som stiftelsen hittills 
inte fokuserat på men som kommer att få 
mer utrymme framöver. 
 
Grundpelare 

Insamlingsstiftelsen stödjer aldrig på något 
sätt, att djur som kan bli friska, eller få ett 

bra liv trots sjukdom, skada eller funktions-
nedsättning, dödas. Stiftelsens medel an-
vänds i enlighet med denna grundsyn. 
 
En av grundpelarna i insamlingsstiftelsens 
verksamhet är att allt arbete utförs ideellt. 
Styrelsen har självklart inget arvode och 
stiftelsens strävan är att inte betala för 
några tjänster, förutom sådant som är helt 
nödvändigt att köpa in för att rädda djur och 
som det inte går att få kostnadsfritt (t.ex. 
vårdkostnader och sociala mediers kostnad 
för marknadsföring av inlägg). När det 
handlar om juridiska tjänster,  
marknadsföringsexpertis etc, bidrar de som 
engagerar sig för stiftelsen med sin tid utan 
att få någon ersättning. 
 
Säkrat räddningsarbete 

Insamlingsstiftelsen Kattjouren ger endast 
stöd till djurräddning som bedrivs utifrån 
värdegrunden no-kill, där alla friska samt 
behandlingsbara djur räddas. Att agera 
enligt no-kill innebär att aldrig någonsin 
avsluta en frisk eller behandlingsbar djurin-
divids liv. Det innebär också att ge individer 
med kronisk sjukdom/funktionsnedsättning 
ett bra liv utifrån individernas egna förut-
sättningar. Det stöd vi ger ska grundas i och 
bidra till en syn på djur som kännande, 
medvetna individer, med ett egenintresse 
av att få leva sina liv och uppleva glädje och 
lycka. 
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2019 

 
 
 
 

6,9 mkr 
 
 

724 
  

Insamlingsstiftelsen Kattjouren  

bildas som fortsättning på ett  

arbete som inleddes år 1995, för att 

göra världen till en tryggare och 

gladare plats för nödställda djur 

 har vi bekostat veterinärvård för  

sedan starten 2019 

djurindivider har  

fått veterinärvård 
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#Djurräddning 

 

Djurräddning finansieras via insamlingar till 
skadade eller sjuka djurindivider. De in-
samlade medlen går till att finansiera djur-
räddningar utförda av djurrätts- och djur-
skydds-verksamheter. Stöd via Djurrädd-
ning ska gå till insatser eller verksamhet 
som verkar i enlighet med stiftelsens etiska 
utgångspunkt – att djur är kännande, tän-
kande individer med ett egenintresse av att 
få leva sina liv på sina individuella villkor 
och uppleva glädje, trygghet och samhö-
righet. 

#Tillsammans 

 

Projektet Tillsammans drevs under 2020 
finansierat med projektmedel från Social-
styrelsen. Projektets syfte var att motverka 
ofrivillig ensamhet bland äldre genom att 
arrangera meningsfulla aktiviteter och 
stimulans, med omtanken om och enga-
gemanget för andra människor och djur 
som utgångspunkt. En bärande princip i 
projektet är att Insamlingsstiftelsen Kattjou-
ren i aktiviteter och stimulans skulle sprida 
en djursyn grundad på stiftelsens etiska 
principer. Detta har förmedlats t.ex. via 
projektets månadstidning, på sociala me-
dier samt i annan kommunikation. 
 

#Partnerskapet 

  

Partnerskapet finansieras främst via arv 
och större donationer som inte är öron-
märkta till specifikt ändamål, och också 
genom företagssamarbeten. De medel 
som kommer in till Partnerskapet ska i 
första hand användas till större insatser 
som långsiktigt bidrar till att förverkliga 
Insamlingsstiftelsens vision om en tryg-
gare, gladare värld för djuren där deras 
rättigheter respekteras.  
 

 

 

Insamlingsstiftelsen Kattjouren är ekonomiskt uppdelad i följande verksamheter 

#Onerösa 

 

Onerösa är ett område som är under upp-
byggnad och som kommer att bestå av 
försäljning via webbutik. Verksamheten 
finns i dag i liten skala men vår förhopp-
ning är att en omarbetad och omfattande 
version av webbshoppen ska vara i gång 
och generera intäkter till djuren under hös-
ten 2021. 

 

 

 

 

Våra verksamheter 
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 Vår historia 

 
I år är det 26 år sedan Shalini grundade 
Kattjouren för att göra något för en stor grupp 
hemlösa katter i dåligt skick. 
 

I kalendern stod det 1995. Det var många år 
innan internet eller smartphones fanns i våra 
hem. Den fanns inga katthjälpsföreningar 
och ingen hade kommit på tanken att rädda 
de skygga katterna. No-kill hade dykt upp 
som begrepp i USA men var okänt i Sverige. 
 
Kattjourens grundare, Shalini Persson, hit-
tade under en sommarpromenad i ett av 
Malmös hamnområden en stor grupp hem-
lösa katter i dåligt skick. Istället för att titta 
bort bestämde hon sig för att göra något åt 
katternas situation. 
 
Kattkolonin visade sig vara en storfamilj på 
17 stycken blyga individer. Shalini bestämde 
sig för att hjälpa dem – dels med mat och 
veterinärvård och dels med att finna hem till 
dem. 
 
Hon satte in annonser om katterna i Syd-
svenskan och upptäckte att annonserna fick 
enorm genomslagskraft. Människor ringde 
för att adoptera katter och de ringde också 
om katter som behövde hjälp. Shalini bör-
jade länka ihop även andra katter än “sina” 
med adoptanter. 
 
Med en massa telefonsamtal, sena nätter 
med kattfångst, många bilturer och fantas-
tisk hjälp av Manuel, en djurvänlig granne, 
lyckades Shalini rädda ännu fler än de 17 liv 
hon först hittade i småbåtshamnen.  
 
Det satte igång funderingar på hur hon 
kunde hjälpa fler utsatta katter. Många av 
katterna hon kom i kontakt med var ovana 
vid kontakt med människor. Shalini kontak-
tade en gammal djurskyddsförening och 
frågade om möjligheterna till någon form av 
samarbete. De gav beskedet att det bästa för 

halvskygga katter var att få ”somna in”. Det 
var självklart uteslutet. Shalini visste att det 
fanns en annan väg. Hon hade ju hittat en 
möjlighet för ett stort antal rädda katter att få 
kärleksfulla hem och bli älskade familjemed-
lemmar. Föreningens inställning gjorde 
henne ledsen och fruktansvärt upprörd över 
att försvarslösa katter orättvist dödades ”för 
sitt eget bästa”. Det var i den stunden hon 
bestämde sig för att starta Kattjouren. 
 
Tillsammans med sin vän och granne 
Manuel drog Shalini igång verksamheten 
med utgångspunkt från en kompromisslös 
inställning när det gäller synen på katter som 
individer med ett intresse av att få leva sina 
liv och må bra. Det var en självklarhet att 
detta gällde även för skygga katter eller kat-
ter som är sjuka/skadade. En grundläg-
gande tanke var att det visst fanns många 
ansvarslösa människor i världen – men 
också många som var engagerade, empa-
tiska och lämpliga djurägare. Uttrycket “man 
kan inte rädda alla” valdes bort till förmån för 
att i stället verka med utgångspunkt från två 
ställningstaganden:  
1. Att vi visst kan rädda alla om vi alla agerar 
tillsammans.  
2. Att världen blir en bättre plats för djuren 
om vi människor, när vi ser att de far illa, 
väljer att själva hjälpa dem istället för att titta 
bort eller hoppas att ”någon” ska göra ”nå-
got”. 
 
Tiden var mogen för en djurskyddsverksam-
het med no-kill som etisk plattform. Därför 
tog det inte länge för Kattjourens verksamhet 
att växa rejält. Så småningom bildades Katt-
kommando Syd och sedan flera andra katt-
hjälpsorganisationer som delade samma 
filosofi och arbetssätt. 
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Idag är Kattjouren ett otroligt stort och engagerat nätverk som varje år räddar 

otaliga katters och andra djurs liv. Nätverket finner nya kärleksfulla hem till dem och 

via Kattjourens Insamlingsstiftelse bekostas livräddande veterinärvård. 

 
 
Kattjouren startades för att en person brydde 
sig och tog ställning för att göra skillnad för 
utsatta och försvarslösa individer. Betydelsen 
av att som enskild göra det du kan för att 
själv hjälpa, när du ser något som är fel, är 
fortfarande nätverket Kattjourens utgångs-
punkt. Nätverket finns för att vara en förmed-
lande länk som gör det enklare för männi-
skor att hjälpa utsatta katter och andra djur.  
 
Shalinis beslut att ingripa den där dagen 
1995 har fram tills i dag räddat livet på tiotu-
sentals individer. Tillsammans med ett team 
av engagerade mirakelskapare som alla 
delar samma syn på djur och deras rätt till 
sina liv byggde hon upp en verksamhet som 

fortfarande har samma drivkrafter - enga-
gemang och medkänsla för djuren. 
 
I dag är Kattjouren ett enormt nätverk som 
samlar djurvänner som delar den centrala 
tanken om djurs egenvärde och rätt till sina 
liv. Nätverket finner varje år nya hem till 
hundratals djurindivider. Shalini och Manuel 
är inte längre en del av nätverket utan har 
gått vidare till nya projekt och bildat Insam-
lingsstiftelsen Kattjouren för att kunna hjälpa 
ännu fler djur. Stiftelsen bekostar vård som 
ges till katter och andra djurindivider som 
nätverket Kattjouren räddar och gör även 
insatser för djur räddade av andra djur-
hjälpsverksamheter och privatpersoner. 
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Vårt ändamål 

 
Stiftelsens ändamål är att samla in medel 
att använda för djurskyddsinsatser, främst i 
form av veterinärvård, men även för andra 
åtgärder, i första hand akuta och i andra 
hand mer långsiktiga, för att rädda, hjälpa 
och skydda hemlösa, eller på annat sätt 
nödställda katter, hundar, andra familjedjur 
och djurindivider av andra djurslag. Stiftel-
sens ändamål innefattar allt från att hjälpa 
enskilda djurindivider med direkta livräd-
dande eller andra insatser, till att hjälpa djur 
som grupp, exempelvis genom att verka för 
att höja djurs status, i övrigt påverka männi-

skors attityder gentemot djur, stärka det 
juridiska skyddet för djur, eller bidra till inno-
vationer eller annat som kan ge djur bättre 
förutsättningar att leva goda liv. Stiftelsen 
ska även verka för att skapa, bevara och 
stärka band mellan djur och deras männi-
skofamiljer, så länge detta tveklöst är i dju-
rens intresse. Stiftelsen ska ekonomiskt eller 
med alternativa resurser hjälpa djur i enlig-
het med stiftelsens ändamål. Stiftelsen kan 
också aktivt bedriva verksamhet som verkar 
för att hjälpa djur i enlighet med stiftelsens 
ändamål.
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 Livsviktiga insamlingar 

 
Stiftelsen tar initiativ till att samla in medel 
efter att ha fått input från aktiva djurräddare 
om att ett eller flera djurindivider har behov 
av veterinärvård som kostnaderna för 
måste täckas. Därefter postas en insamling 
på sociala medier, främst via Kattjourens 
sida på Facebook som har väldigt stor ge-
nomslagskraft och når många människor. 

Stiftelsen betalar alla kostnader för veteri-
närvård, medicin och annat som behövs för 
att rädda djurindividen det gäller.  Varje 
inlägg om en insamlingsindivid syftar till att 
samla in medel både till just den individen 
och till alla dem som stiftelsen bidrar till 
utan att ha en separat insamling för. 

 

 
 

Insamlingsstiftelsen Kattjouren hade under 2020 

31 insamlingar som inbringade totalt 3 367 314,19 kr   
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80593 
 

personer följer Kattjouren 

på Facebook 
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Insamlingskontroll 

 
Våra krav på ändamålsuppfyllelse 

Insamlingsstiftelsen Kattjouren har inte 90-
konto men går längre än Svensk Insam-
lingskontroll ifråga om kraven på vilken 
andel av insamlade medel som ska gå till 
ändamålet. Svensk Insamlingskontroll krä-
ver att minst 75 procent av de insamlade 
pengarna måste gå till verksamhetens väl-
görande ändamål samt högst 25 procent till 
administration, insamling och övriga utgif-
ter. I de sjuttiofem procenten ingår även en 
rad kostnader som exempelvis löner och 
resekostnader för personal vilket innebär att 
andelen som används till välgörande än-
damål sjunker ytterligare. 
 
Insamlingsstiftelsen Kattjouren strävar efter 
att varje krona av insamlade medel i verk-
samheten #Djurräddning, med avdrag för 
administrationskostnader samt nödvändiga 
kostnader för insamling, ska gå till ändamå-
let, till direkta kostnader för de räddningsin-
satser som djurhjälpsverksamheter och 
djurvänner gör för katter och andra djur. 
 
Insamlingsstiftelsen Kattjouren har som 

mål att minst 90 % av insamlade me-

del ska gå till direkta insatser för katter 

och andra djurindivider 

 
Inga insamlade medel används till löner 

Insamlade medel används aldrig till löner. 
Stiftelsens djurrättsarbete utförs alltid ideellt. 
Alla som engagerar sig i stiftelsens verk-
samhet för djur – oavsett om det gäller juri-
diskt arbete, marknadsföringsexpertis, lö-
pande bokföring eller hanterar insamlingar  
- gör det pro bono, utan ersättning. 
 

R/V-Värde 

Hur stor andel av de insamlade medel som 
går till räddningen av djurindivider benäm-
nar Insamlingsstiftelsen Kattjouren verk-
samhetens R/V-Värde (Rescue Value). För 
att få fram R/V-värdet delar Insamlingsstif-
telsen Kattjouren kostnaderna i två kost-
nadstyper, ändamålskostnader och verk-
samhetskostnader (beskrivning se nedan). 
Därefter divideras ändamålskostnaderna 
med insamlade medel. Under 2020 var 
stiftelsens R/V värde 96,2 procent. 
 
Ändamålskostnader är i dag kostnader 
som kan kopplas till direkta räddningen av 
djurindivider, exempelvis veterinärvård, 
rehabilitering, medicin, bidrag till dietmat 
samt transport av djur till/från veterinär 
och/eller till nytt hem från veterinär.  
 
Verksamhetskostnader är övriga kostna-
der som behövs för att Insamlingsstiftelsen 
Kattjouren skall kunna bedriva sin verksam-
het, exempelvis kostnader för marknadsfö-
ring av inlägg på sociala medier eller bank-
kostnader.  
 
Granskning 

Som insamlingsstiftelse står vi under läns-
styrelsens granskning vilket innebär att 
årsredovisningen skickas in till myndighet-
en. Insamlingsstiftelsen Kattjouren har även 
en auktoriserad revisor som kontrollerar att 
vi följt ändamålsbestämmelserna och att 
årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen. 
 

  

96,2 % 
 

R/V-Värde för 2020 
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357 
 
 

566 
 

 

Under 2020 har Insamlingsstiftelsen Kattjouren 

bekostat veterinärvård för 357 djurindivider 

och 566 veterinärbesök  

djurindivider 

 
 

veterinärbesök 
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Vår vision 

 
En värld där djur är trygga, välmående, glada och 

har rättigheter som respekteras 

Insamlingsstiftelsen Kattjouren vill bidra till att skapa en värld 

där det är en självklarhet att se djur som medvetna medva-

relser, älskade familjemedlemmar och individer med rättig-

heter som respekteras.  

Vi vill göra det genom att förenkla för människor att agera 

för att hjälpa djur. 

Vi vill göra det genom att genom att bidra till handlingar 

som följer av, visar och sprider det synsätt vi står för 

Vi vill göra det genom att ge stöd som möjliggör exponering 

av systematiska felaktigheter och missförhållanden.  

Vår strävan är att påverka enskilda personer, föreningar och 

verksamheter av olika slag samt de beslutsfattare på myn-

digheter och i andra sammanhang som avgör djurs öden. 

 

V
å

r 
v

is
io

n
 



  INSAMLINGSSTIFTELSEN KATTJOUREN ÅRSREDOVISNING 2020 - 17 

Vi har fått hjälp 
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Otto 

Kattpojken Otto som kollapsade på en skolgård blev räddad till livet på stiftelsens bekostnad redan 2019. 
En kraftig anemi på grund av långvarig svält höll på att kosta Otto livet och sjukhuset han kom till ville 
avliva honom. I stället motbevisade han den dystra prognosen genom att med blodtransfusion och medi-
ciner återhämta sig och bli frisk. Men i början av 2020 fick Otto en allvarlig cancertumör i örat. Hans för-
säkring täckte inte behandlingen eftersom man menade att sjukdomen uppkommit innan han adoptera-
des. Eftersom operationen kostade väldigt mycket gick insamlingsstiftelsen in och bekostade den. Idag är 
Otto en kung i sitt slott och har ett eget Instagramkonto. Han älskar livet och sin familj som gör allt för 
honom 

   

Max 

Max är ett år gammal och i dag en stor stark kattkille. Han skulle som föräldralös kattunge avlivas på 
grund av svår kattsnuva. Hans ögon var angripna och det ansågs att han led. Ögonproblem på grund av 
kattsnuva svarar normalt bra på behandling. Kattsnuva är inte en acceptabel orsak till avlivning av djur för 
verksamheter som arbetar i enlighet med no-kill. Max visade djursjukhuset vilken kämpe han var. Alla föll 
pladask för hans livsvilja och charm. Som liten kattunge fick han all upptänklig vård. Idag är Max fullt frisk, 
en högt älskad familjemedlem och ser hur bra som helst med båda sina ögon. 
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Vi har fått hjälp 
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Noah 

Noah hittades som kattunge med ett framben som slitits av och blivit infekterat. Förmodligen hade han 
fastnat i någon typ av fälla. Hans ögon var alldeles igenklistrade av var. På sjukhuset pratade man direkt 
om avlivning. Men Noah var en kämpe, med en skada som såg hemsk ut. En kämpe som så tydligt ville 
leva. Han fick sitt ben amputerat och ögonen rengjorda. Det visade sig att han inte alls hade kattsnuva 
vilket man trott när han kom in. Hans enda problem var det skadade benet. Efter en första infektion efter 
operationen gick återhämtningen snabbt. Noah fick via nätverket Kattjouren ett underbart hem där han i 
dag är högt älskad av sin matte och sina två snälla kattkompisar.

   

Siri 

Det stod från första början klart att något var fel med kattungen Siri som tillsammans med sin syster räd-
dats från misär. Plötsligt glömde hon hur man gör för att äta, hon fick attacker då hon blev frånvarande, 
okontaktbar och inte kunde kontrollera sin kropp. Siris adoptant och nätverket Kattjouren fick av sjukhuset 
rekommendation att avliva Siri eftersom hon bedömdes ha en hjärnskada. Vi på stiftelsen tipsade om att 
först utreda henne för levershunt, en allvarlig och ovanlig missbildning. Vi ville inte att Siris liv skulle avslu-
tas innan man säkerställt att det inte fanns en behandlingsbar orsak till problemen. Det visade sig att Siri 
ha en levershunt. Hon åkte till universitetssjukhuset i Uppsala för en avancerad operation. I dag är hon en 
oerhört busig kattfröken som bestämmer över både sina kattkompisar och valpen hon älskar att leka 
med. 
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Resultatanalys 

 
 

 

 

 

 

  

Not Djurräddning Onerösa Partnerskapet Tillsammans Totalt

RESULTAT -128 085,06 -37 463,86 751 502,82 -42 330,04 543 623,86

R/V Värde 1 96,2% - - -

INTÄKTER
Gåvor till insamlingsdjur 3 367 314,19 - - - 3 367 314,19
Gåvor till Vårdfonden 384 905,64 - - - 384 905,64
Försäljning 0,00 76 068,60 0,00 0,00 76 068,60
Övriga intäkter 83 974,00 0,00 755 231,82 0,00 839 205,82
Statliga bidrag - - - 308 490,00 308 490,00
Summa 3 836 193,83 76 068,60 755 231,82 308 490,00 4 975 984,25

ÄNDAMÅLSKOSTNADER 2
Veterinärvård 3 -3 093 226,31 - - - -3 093 226,31
Bidrag/Donation 4 -35 691,20 - - - -35 691,20
Övriga ändamålskostnader 5 -480 589,36 - - - -480 589,36
Summa -3 609 506,87 -3 609 506,87

VERKSAMHETSKOSTNADER 6
Insamlingskostnader 7 -302 504,70 - - - -302 504,70
Marknadsföring -161,80 0,00 0,00 -2 465,99 -2 627,79
Försäljningskostnader 8 0,00 -43 175,98 0,00 0,00 -43 175,98
Köpta tjänster 9 -9 971,27 -287,72 0,00 -63 680,27 -73 939,26
Utrustning 10 -11 630,00 -62 358,50 -3 729,00 -11 515,66 -89 233,16
Lön & Sociala avgifter 11 0,00 0,00 0,00 -218 327,26 -218 327,26
Övriga verksamhetskostnader -30 504,25 -7 710,26 0,00 -54 830,86 -93 045,37
Summa -354 772,02 -113 532,46 -3 729,00 -350 820,04 -822 853,52

Summa kostnader -3 964 278,89 -113 532,46 -3 729,00 -350 820,04 -4 432 360,39
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Kommentar till resultatanalysen 
 

 

 

 
Verksamhet Djurräddning 

Djurräddning som är Insamlingsstiftelsen 
Kattjouren huvudverksamhet och ger hjälp 
till skadade eller sjuka djurindivider hade 
2020 ett årsresultat på -128 290,62kr. 

 
 

Det är ett resultat vi är nöjda med eftersom 
vår policy är att kontinuerligt omsätta de 
medel som kommer in till livräddande in-
satser. #Djurräddningens policy är att inte 
samla pengar ”på hög” utan att ha in-
samlingar allt eftersom behov uppstår. 
 
 
Verksamhet Onerösa 

Onerösa som utgörs av Insamlingsstiftelsen 
Kattjouren försäljning hade 2020 ett årsre-
sultat på -37 463,86 kr. 

 
 

Anledningen till de höga utgifterna och det 
negativa resultatet är att Onerösa investerat 
för att utveckla en professionell webbshop 
och skapa grunden för sin framtida verk-
samhet där omsättningen planeras bli be-
tydande. 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhet Partnerskapet 

Partnerskapet vars målinriktning är att lång-
siktigt utveckla Insamlingsstiftelsen Kattjou-
rens vision om en bättre värld för djuren 
hade under 2020 ett årsresultat på 751 
502,82 kr.  

 
Partnerskapets medel ska användas för 
större projekt som bidrar till att förverkliga 
stiftelsens vision. Under 2021 planeras ett 
sådant projekt. 
 
 
Verksamhet Tillsammans 

Tillsammans som finansierades med pro-
jektmedel från Socialstyrelsen hade 2020 ett 
årsresultat på -42 330,04 kr. 

 
Det negativa resultatet beror inte på att 
Tillsammans haft externa utgifter utan 
främst på att stiftelsen debiterat Tillsam-
mans för utskrifter som gjorts med hjälp av 
stiftelsens skrivare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2020 2019
Intäkter 3 836 193,83 4 828 821,03
Utgifter -3 964 278,89 -4 945 586,95
Resultat -128 085,06 -116 765,92

2020 2019
Intäkter 76 068,60 -
Utgifter -113 532,46 -
Resultat -37 463,86 -

2020 2019
Intäkter 755 231,82 -
Utgifter -3 729,00 -
Resultat 751 502,82 -

2020 2019
Intäkter 308 490,00 -
Utgifter -350 820,04 -
Resultat -42 330,04 -
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Resultat och balansräkning 

 

 

 

 

 

  

Not 2020 2019

RESULTATRÄKNING
Verksamhetens intäkter 4 975 984 4 828 821
Verksamhetens kostnader 4 432 360 4 945 587
Verksamhetens resultat 543 624 -116 766

Resultat efter finansiella poster 543 624 -116 766

Resultat före skatt 543 624 -116 766

Årets resultat 543 624 -116 766

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR

Kortfristiga fodringar 2 236 0
Kassa och bank 556 929 58 809
Summa tillgångar 559 165 58 809

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital vid räkenskapsårets början 15 541 132 307
Årets resultat 543 624 -116 766
Eget kapital vd räkenskapsårets slut 559 165 15 541

Kortfristiga skulder 12 0 43 268
Summa eget kapital och skulder 559 165 58 809
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Noter 

 

 

 
Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet 
med årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) 
om årsredovisning i mindre företag.  
 
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla 
belopp i kronor. 
 
Not 1 - R/V Värde 

Hur stor del av de insamlade medel som 
går till räddningen av djurindivider, för mer 
information se sidan 14. 
 
Not 2 - ÄNDAMÅLSKOSTNADER 

Ändamålskostnader avser sådana kostna-
der som har direkt samband med uppfyl-
landet av Insamlingsstiftelsen Kattjouren 
ändamål enligt dess stadgar. Dessa kost-
nader kopplas i dag till räddningen av djur-
individer, såsom veterinärvård, rehabilite-
ring, medicin, mat samt transport av djur 
till/från veterinär eller till nytt hem från vete-
rinär.  
 
Not 3 – VETERINÄRVÅRD 

Kostnader för utredning, vård och konsultat-
ion vid behandling av en sjuk eller skadad 
djurindivid. 
 
Not 4 – BIDRAG/DONATION 

Insamlingsstiftelsen Kattjouren har bekostat 
vård och andra räddningsinsatser för djur 
som räddats av andra räddningsverksam-
heter än Nätverket Kattjouren 
 
Not 5 – ÖVRIGA ÄNDAMÅLSKOSTANDER 

Bidrag till medicin/kosttillskott, dietmat samt 
transport av djur till/från veterinär eller till 
nytt hem från veterinär. 
 
Not 6 – VERKSAMHETSKOSTNADER 

Verksamhetskostnader avser sådana kost-
nader som inte är kopplade till räddning av 
specifika djurindivider och som behövs för 

att Insamlingsstiftelsen Kattjouren skall 
kunna bedriva sin verksamhet, exempelvis 
kostnader för papper, kuvert, porto, konto-
avgifter, marknadsföring samt redovis-
ningskostnader. 
 
Not 7 – INSAMLINGSKOSTNADER 

Kostnader som krävs för att driva en in-
samling, som marknadsföringskostnader för 
Facebook eller andra sociala plattformar 
samt kostnader för att motta gåvor, exem-
pelvis ankommande Swish och bankgiro-
avgifter. 
 
Not 8 - FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER 

Kostnader för inköp av material, varor och 
tjänster kopplat till försäljning. 
 
Not 9 – KÖPTA TJÄNSTER 

Inköp av aktivitet eller funktion som behövs 
för att verksamheten ska kunna verka för sitt 
ändamål, såsom domäner, webbhotell, 
signeringstjänst för att elektroniskt signera 
avtal, sms-tjänst för att automatiskt skicka 
tack-meddelande till bidragsgivarna, tjäns-
ter för lagring, backup samt fjärråtkomst. 
 
Not 10 - UTRUSTNING 

Utrustning avsedda att assistera verksam-
heten att utföra sitt ändamål, exempelvis 
skrivare, dator, datorutrustning, fällor och 
annan fångstutrustning. 
 
Not 11 – LÖN & SOCIALA AVGIVFTER 

Insamlade medel används aldrig till löner. 
Stiftelsens djurrättsarbete utförs alltid ideellt. 
I projekt finansierade av tredje part kan 
löner dock betalas ut, under förutsättning att 
lönerna bekostas av öronmärkta projekt-
medel, som i det av Socialstyrelsen finansi-
erade projektet Tillsammans. 
 
Not 12 – KORTFRISTIGA SKULDER 

Skuld till Manuel Gaspar slutbetalades. 
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Vi är Insamlingsstiftelsen Kattjouren 
 

 

  

 

 
Shalini Persson och Manuel Gaspar utgör Insamlingsstiftelsen Kattjou-
ren styrelse. Shalini har juristexamen och är en uppskattad föreläsare 
med fokus på genomslagskraftig kommunikation och användning av 
feedback för att utveckla individer och organisationer, något som hon 
just nu skriver en bok om. Dessa kunskaper använder hon även i sitt dju-
rengagemang. Manuel är datasäkerhetsansvarig till yrket. Detaljfokus 
och säkerhetstänk är egenskaper han tillämpar i arbetet med Insam-
lingsstiftelsen Kattjourens ekonomi. 
 
 
Vi som företräder Insamlingsstiftelsen Kattjouren riktar ett varmt tack till 
alla som bidrar till vår verksamhet för att hjälpa djuren. Vi gör vårt yt-
tersta för att hela tiden utveckla verksamheten för att i enlighet med de 
syften som gäller för vår verksamhet kunna göra mer för fler djurindivi-
der. Vi hoppas även i fortsättningen få förtroendet från alla de fantastiska 
djurvänner och mirakelskapare som är med oss i arbetet på vägen mot 
bättre värld för djuren.  

 
 
 
 
 
Malmö 2021-06-06 
 
 
 
Shalini Persson   Manuel Gaspar 
Ordförande   Kassör 
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Revisionsberättelse 
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