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Årsredovisning 2021 

Föreliggande version av Stiftelsen Kattjourens årsredovisning har kompletterats med uppgifter om bidragsgivaren som möjliggjort Projekt LEVA. 
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Vi stödjer aldrig att djurindivider som kan 

bli friska, eller få ett bra liv trots sjukdom/

skada/funktionsnedsättning, dödas. 
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För oss är det självklart att alla djur - hemlösa, omhändertagna av myndigheterna 

eller oönskade - har rätt att få sin chans till en framtid. 

Avgörande ska inte vara ålder, kostnad och tid utan individens egna förutsättningar. 

Insamlingsstiftelsen Kattjouren 

finns för att ge utsatta 

djurindivider en framtid 
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Vi gör skillnad när djurs liv står på spel 
 

Insamlingsstiftelsen Kattjouren finns för djurindivider av alla slag, inte enbart 

familjedjur som katter och hundar. Från en djurrättslig grund stöttar vi djur-

skyddsinsatser och bildar opinion för att djurs intresse av att leva ska respekt-

eras. Vården vi bekostar, vårt påverkansarbete och våra juridiska insatser gör 

livräddande skillnad för katter, hundar och andra djur  
 

Stiftelsen bekostar vård av djur som räddas via nätverket Kattjouren eller 

andra organisationer. Utöver finansiering av vård finansierar stiftelsen andra 

räddningsinsatser, bedriver opinionsarbete och arbetar via juridiska insatser 

för att djurs rätt till sina liv ska respekteras. 
 

När djurs liv står på spel eller kan förbättras vill vi finnas där och göra skillnad. 

Stiftelsen bedriver inget praktiskt arbete med djur utan stöttar dem som gör 

det  

Insamlingsstiftelsen Kattjouren i korthet 
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2021 i siffror 

82 832 
Personer följer Kattjouren på Facebook 

 
27 

Insamlingar 
 

2 799 100,15 kr 
Samlades in  

 
3 259 433,67 kr 

Totala intäkter 
 

238 
Djurindivider bekostades veterinärvård 

 
394 

Veterinärbesök bekostades 



Insamlingsstiftelsen Kattjouren 

granskar myndigheternas hantering av 

omhändertagna djur och bildar opinion 

i enskilda djurskyddsärenden för att 

rädda djurs liv. 
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Insamlingsstiftelsen Kattjouren främsta syfte är att bidra på ett sätt som räddar djurindividers liv. Vi gör det 
genom att bekosta veterinärvård och andra kostnader för djur. Vi arbetar också för att höja djurs status 
och positivt påverka människors attityder gentemot djur. Opinionsbildning är något som vi ser som väl-
digt viktigt, liksom att arbeta juridiskt för djuren. Vi har stark genomslagskraft. Det är vårt ansvar gentemot 
djuren att använda den för att tala för dem. 
Sedan Shalini Persson år 1995 startade nätverket Kattjouren, har genomslagskraftig kommunikation varit 
en av Kattjourens främsta styrkor. Under 2021 har Insamlingsstiftelsen Kattjouren i långt större utsträck-
ning än tidigare börjat använda denna kraft för att granska myndigheternas hantering av omhändertagna 
djur samt driva opinion i enskilda djurskyddsärenden för att rädda djurs liv. 
 

Djurräddning 
Insamlingsstiftelsen Kattjouren har under 2021 bekostat vård för väldigt många katter, hundar och andra 
djur.VI har fortsatt bidra till vårdkostnader för nätverket Kattjourens, KKS Landskrona, och andra djur-
skyddsorganisationers räddningsaktioner. Vi har även bekostat vård för djur räddade av många enskilda 
djurvänner. Pandemins påverkan har märkts i att insamlingarna inte varit lika många eller genererat lika 
mycket medel som ett normalår. Vi upplever att katt- och djurskyddsverksamheterna arbetat under ännu 
större press än vanligt och att det skapat stark press och ett ökat behov av ekonomiskt stöd. 
 

Projekt LEVA 
Under 2021 skapade Insamlingsstiftelsen Kattjouren ett nytt verksamhetsområde, Projekt LEVA, som un-
der året bidrog med juridiska insatser i flera uppmärksammade ärenden. Bland annat gällde det den 
blinda kattungen Kelly vars ärende initierades av länsstyrelsen Skåne, nitton katter som omhändertogs av 
länsstyrelsen Skåne och avlivades, samt fjorton hundar från Ungern och Rumänien som omhändertagits 
och skulle avlivas av samma myndighet. Utanför Skåne engagerade vi oss för katten Toulose som också 
omhändertagits av myndigheterna. Uppskattningsvis har genom stiftelsens försorg mer än 800 juristtim-
mar och ett mycket stort antal timmar av sakkunniga ägnats åt ärenden samt åt en granskning av Läns-
styrelsen Skånes hantering av omhändertagna djur. Ursprungligen avsåg stiftelsen att stötta genom in-
satser i ett större antal ärenden. Under året har det dock stått klart - genom länsstyrelsens agerande där 
myndigheten inte ändrat ståndpunkt, trots starka sakskäl med tydlig bevisning - att det krävts mycket om-
fattande insatser för att rädda liv. Jurister och sakkunniga har med stiftelsens stöd gjort ett stort och viktigt 
arbete. Samtliga ärenden har vunnit framgång i förvaltningsrätten. Under året har såväl svenska veterinä-
rer som ett stort antal internationella experter och veterinärer engagerat sig och skrivit viktiga utlåtanden. 
Projekt LEVA har möjliggjorts genom bidrag från Georg och Margot Tykesons fond. Detta bidrag har gjort 
avgörande skillnad i ärenden som normalt sett inte haft några utsikter att vinnas för djuren.. 
 

KJ-Opinion 
Under verksamhetsåret har stiftelsen i samarbete med Nätverket Kattjouren, inom verksamhetsområdet 
KJ-Opinion, uppmärksammat ärenden där djur farit illa, mist sina liv eller riskerat att göra det. Vi har satt 
fokus på hur lagstiftning och myndighetsbefogenheter används på ett sätt som varken korrekt avspeglar 
rättsläget eller ger djurindivider en rättvis behandling. En stark opinion har skapats. Många gånger har 
enskilda inlägg nått mer än en miljon personer. Djurvänner i Sverige och internationellt har engagerat sig 
för att åstadkomma förändring för hotade djurindivider. Exempelvis var det cirka 40 000 personer, 11 000 i 
Sverige och nästan 30 000 i USA, England m.fl. länder, som skrev på namninsamling mot den avlivning av 
blinda kattungen Kelly som myndigheterna beslutat avlivat enbart på grund av hennes blindhet.  
 

I Medieakademins årliga undersökning över mest inflytelserika på sociala medier i Sverige kom Kattjou-
ren år 2021 på nittonde plats ifråga om Facebook, på totallistan på plats nr 63 och på fjärde plats ifråga 
om ideella organisationer. Att de här positionerna nåtts i en situation där verksamheten är underbeman-
nad och inte har anställda visar på den otroliga genomslagskraft som är karakteristisk för Kattjouren. 

Viktiga händelser under 2021 
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Exempel på ärenden som stiftelsen uppmärksammat och 
engagerat sig i 

 
Fullt fungerande kattungen Kelly skulle avlivas för att 

hon var blind 

Under 2021 räddade Insamlingsstiftelsen Kattjourens insatser den blinda kattungen Kelly från avlivning. 
Kelly som förmodligen varit blind sedan sina allra första veckor, hittades av organisationen KKS. Hon var 
blind med förstörda ögon, som opererades bort. Kelly var på en veterinärklinik, opererad och redo för att 
åka till sitt nya hem.  Då omhändertogs hon av länsstyrelsen som sett en bild av henne på Facebook 
(tagen innan hennes ögon opererats) och beslutat att hon skulle avlivas. Trots att det var tydligt att Kelly 
klarade sig bra utan syn, vilket veterinären både intygade och styrkte med filmklipp, avsåg myndigheten 
att omedelbart avliva Kelly. Insamlingsstiftelsens juridiska insatser gav Kellys ägare, katthjälpsföreningen 
Kattkommando Syd, möjlighet att driva ärendet och överklaga beslutet att avliva Kelly. På sociala medier 
postades ett inlägg om kattungens utsatta situation. Flera svenska och utländska tidningar skrev om hen-
nes historia, människor blev upprörda över länsstyrelsens agerande. Cirka 40 000 personer skrev på nam-
ninsamlingar till stöd för Kelly. Ett stort antal (minst 25) veterinärer och andra specialister inom djurhälsa 
och beteende skrev sakkunnigutlåtanden för Kellys sak. Domslutet blev att Kelly fick leva  

Viktiga händelser under 2021 
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Felaktigt omhändertagandebeslut och avlivning 
av nitton katter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I ett uppmärksammat ärende i början av året fattade länsstyrelsen Skåne omhändertagandebeslut ifråga 
om åtta katter och elva kattungar från en äldre person med djurförbud. Beslutet var juridiskt korrekt ef-
tersom personer med djurförbud inte får ha djur. I strid med gällande rätt verkställdes dock omhänderta-
gandet omedelbart trots att djuren för det första inte var utsatta för lidande och djurhållaren för det andra 
överenskom med myndighetens företrädare att kattorganisationen KKS skulle överta katterna från djur-
hållaren nästkommande dag, för vård och omplacering. I strid med överenskommelsen omhändertog 
länsstyrelsen samtliga katter och avlivade dem under oförklarlig hast. I beslutet om avlivning användes 
argument som inte överensstämde med dokumentationen i ärendet. Bland annat påstods att katterna var 
förvildade och sjuka trots att veterinärbesiktningsprotokollen visade att det inte var korrekt. Katterna avli-
vades för att man påstod att det fanns en risk för att de kunde bära på virus som kan orsaka s.k. katt-
snuva, en sjukdom som normalt ger lindriga symtom. Katterna avlivades också på okänt sätt utan veteri-
när involvering och för tvåhundra kronor styck med kremering för femtio kronor. Detta förfarande är något 
som stiftelsen kunnat konstatera systematiskt använts i länsstyrelsens hantering av omhändertagna kat-
ter vilket ger skäl att anta att avlivning sker på ett sätt som inte överensstämmer med det allmänheten, 
vars djur omhändertas, har rätt att förvänta sig (d.v.s. avlivning utförd av veterinär). Länsstyrelsen Skåne 
har hävdat att man inte har någon dokumentation av avlivningarna och att man inte ämnar begära in 
sådana underlag. Förvaltningsrätten uttalade i domslut att länsstyrelsen inte haft rätt att omedelbart verk-
ställa omhändertagandet eller avliva katterna.. 

Viktiga händelser under 2021 

De åtta vuxna katterna som avlivades. Bilderna från veterinärintyget är av mycket dålig 

kvalité men vi publicerar bilderna för att katterna inte skall glömmas. 
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Felaktigt omhändertagandebeslut av 14 hundar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I ett stort ärende där 14 hundar omhändertagits sedan de fraktats in i landet med pass och dokumentat-
ion, konstaterades efter ingripande att sju av hundarna hade någon grad av antikroppar mot rabies och 
övriga saknade sådana. Jordbruksverket beslutade om isolering på den anläggning (i dag Sveriges enda 
godkända karantänsanläggning) där hundarna förvarades. Länsstyrelsen Skåne beslutade dock istället 
att hundarna skulle avlivas. Malmö djurskyddsförening erbjöd sig att bekosta uppstallning av samtliga 
hundar den tid länsstyrelsen ansåg rimligt. Man fick hundarna överlåtna till sig av den som betraktades 
som djurhållare. Överlåtelsen krävde länsstyrelsens godkännande, vilket om det hade givits hade lett till 
att djurskyddsföreningen ansvarat för samtliga kostnader i ärendet. Länsstyrelsen nekade dock att god-
känna överlåtelsen och vidhöll sitt krav på avlivning, under de många månader det tog innan ärendet 
avgjordes. Under ärendets gång arbetade stiftelsen intensivt med juridiskt arbete, att göra research och 
ta fram bevisning. Bland annat inhämtades utlåtande från världens främsta expertis samt en svensk ma-
tematiker som gjorde en omfattande riskanalys. Utredningen visade att sannolikheten att hundarna skulle 
ha rabies var mindre än 1 på 3,4 miljarder och att det skulle vara en biologisk anomali om någon av den 
bar på smittan. Trots detta höll länsstyrelsen fast vid sitt krav på avlivning. Vid ett tillfälle inledde man verk-
ställighet av avlivning vilken man nekade att stoppa, konfronterad med inhibitionsbeslut från domstol. 
Avlivningen verkställdes dock inte eftersom veterinär på uppställningsplatsen inte var beredd avliva hun-
darna när engagerade i ärendet skickat domstolsbeslutet dit. Efter fem månader avgjordes ärendet och 
förvaltningsrätten i Skåne beslutade att hundarna inte skulle avlivas utan säljas. 

Viktiga händelser under 2021 
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Insamlingsstiftelsen Kattjouren har under 2021 intensifierat sitt arbete med att uppmärksamma hur lag-
stiftning och myndighetsbefogenheter används på ett sätt som varken korrekt avspeglar rättsläget eller 
ger djurindivider en rättvis behandling. Under året bidrog vi med juridiska insatser i flera uppmärksam-
made ärenden, bland annat när det gällde den blinda kattungen Kelly, nitton katter och deras kattungar 
som avlivades, samt fjorton hundar från Ungern och Rumänien som omhändertagits och skulle avlivas. 
Det har krävts mycket tid och resurser för att säkra framgång i ärendena. Samtidigt är det ett arbete som 
jag ser är avgörande för omhändertagna djur i Skåne och resten av Sverige. Just nu är sådana djur 
närmast rättslösa. Det beror inte på att det saknas ett regelverk utan på att detta sätts åt sidan, på grund 
av prestige eller okunskap, och på att skönsmässigt bedömningar utan grund i fakta, oemotsagt accepte-
ras och får avgöra djurens öde. Följderna blir slöseri med länets ekonomiska resurser bristfällig rättssä-
kerhet får djurägare som inte behandlas likvärdigt i olika län och att djur - kännande individer med ett 
egenintresse av att få leva och må bra - helt onödigt mister sina liv. Det är något som Insamlingsstiftelsen 
Kattjouren vill förändra genom projekt LEVA och KJ-Opinion. 
 
År 2022 blir ett händelserikt verksamhetsår där bland annat kriget i Ukraina - och den expansion av våra 
insatser det inneburit - kan leda till att vi tar stegen mot att bli en annan typ av organisation. Vi planerar att 
undersöka möjligheterna att ha ett mindre kansli där vi kan anställa fundraisingpersonal. Vi har nått den 
gräns, där vi för att kunna göra mer behöver finna fler vägar för att generera intäkter och göra större skill-
nad för djuren. 
 
Insamlingsstiftelsen Kattjouren är helt beroende av det stora stödet från ekonomiska bidragsgivare och 
alla som bidrar med sin tid och kompetens. Vi är tacksamma över det stora engagemanget och viljan att 
hjälpa. Vi tackar för förtroendet att få arbeta med er - tillsammans för djuren! 
 
 
 
 

SHALINI PERSON 
Ordförande Insamlingsstiftelsen Kattjouren 

Ordföranden har ordet 

Insamlingsstiftelsen Kattjouren främsta syfte är att göra positiv skillnad genom 

att bidra på ett sätt som räddar djurindividers liv, skyddar djur och gör deras 

liv bättre. Vi gör detta genom att bekosta veterinärvård, juridiska insatser och 

genom att bilda opinion. Vi vill i allt vi gör medverka till att höja djurs status 

och positivt påverka människors attityder gentemot djur. 
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2019 
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 

 
9,0 mkr 

har vi bekostat veterinärvård för 
sedan 2019 

 
1118 

djurindivider har 
fått veterinärvård 

sedan starten 
 

Detta är Insamlingsstiftelsen Kattjouren 
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Synsätt 
Vårt synsätt innebär inte att vi menar att djur ald-
rig ska avlivas, utan att detta att ta någons liv är 
ett sistahandsalternativ, som endast ska väljas 
när det för djurens 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 djurhjälpsor-
ganisation eller myndighet själv har svårt att 
finna ett hem till djuren de ansvarar för. 
 

Vi finns för den enskilda individen 
Stiftelsen finns först och främst för den enskilda 
individen. Vi finns för att de skadade och sjuka 
djur som behöver omfattande och dyr vård ska 
kunna få den. Vi finns för enskilda djurindivider 
som omhändertagits av myndigheterna och ris-
kerar att mista sina liv på grund av felaktiga be-
slut eller oförmåga. 
 

Självklart vill vi hjälpa så många vi kan. Men i 
valet mellan att hjälpa många och att finnas där 
för den individ som behöver mycket hjälp, så står 
vi i första hand upp för individen. Vi gör det för att 
alla är värdefulla och viktiga för oss – och för att 
vi ser det som ett självklart ställningstagande när 
det gäller att höja djurs status. 
 

Perspektiv 
Från vårt perspektiv är det enda sättet att trovär-
digt 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 värde-
full. Vi gör det genom att bidra med medel till all 
den hjälp, det stöd och den vård individen behö-
ver. Vi ser att det tillvägagångssättet sprider 
hopp, en bristvara och något som är livsviktigt för 

att människor ska orka engagera sig över tid. 
Stiftelsen stödjer bara djurräddning som sker på 
ett sätt som stämmer överens med No kill ideolo-
gin. 
 

Vad innebär No Kill? 
Att agera enligt No Kill innebär att aldrig någon-
sin avsluta en frisk eller behandlingsbar djurindi-
vids liv. Det innebär också att ge individer med 
beteendeproblem eller sjukdom/funktions-
nedsättning ett bra liv utifrån deras egna förut-
sättningar. 
 

Insamlingsstiftelsen Kattjouren står för att djur är 
kännande, medvetna individer med ett egenin-
tresse av att få leva sina liv på just sina villkor och 
en rätt att få uppleva glädje, gemenskap och 
lycka. Det stöd vi ger ska alltid fylla det syftet. 

Vårt synsätt 

Insamlingsstiftelsen Kattjouren ideologiska grund är No Kill-synsättet som in-

nebär att vi förutsätter att djur har ett egenintresse av att få leva och att vi ser 

det som människans främsta ansvar i djurrätts- och djurskyddsverksamhet, 

att göra allt för att hjälpa djur att leva och må bra. Vi använder insamlade me-

del för att bidra till det syftet 



Vi hjälper djur 

att få leva 

och må bra 
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Kattjouren startades för att en person brydde sig 
och tog ställning för att göra skillnad för utsatta 
och försvarslösa individer. Shalinis initiativ har 
fram tills i dag räddat livet på tiotusentals indivi-
der. Tillsammans med ett team av engagerade 
djurvänner som alla delar samma syn på djur 
och deras rätt till sina liv byggde hon upp en 
verksamhet som fortfarande har samma drivkraf-
ter - engagemang och medkänsla för djuren. 

I dag är Kattjouren ett enormt nätverk som sam-
lar djurvänner som delar den centrala tanken om 
djurs egenvärde och rätt till sina liv. Shalini och 
Manuel är inte längre en del av nätverket utan 
har gått vidare till att bilda Insamlingsstiftelsen 
Kattjouren för att kunna hjälpa ännu fler djur. 

Vår historia 

Insamlingsstiftelsen Kattjourens koppling till djurräddningsnätverket Kattjou-

ren är att nätverket 1995 grundades av Shalini Persson för att hjälpa hemlösa 

katter. Vännen Manuel Gaspar anslöt och tillsammans lade de grunden till ett 

arbetssätt där synen på katterna som kännande, tänkande individer, med ett 

intresse av att få leva sina liv, var central. Nätverket var vid starten Sveriges 

första katträddningsverksamheten. No Kill-ideologin, att alla djur som kan 

överleva med vård ska få vården som behövs oavsett kostnad och att inga 

djurs liv ska avslutas om de kan räddas, var också något helt nytt. 
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Vi bekostar vård för skadade och sjuka djur 
Insamlingsstiftelsen Kattjouren betalar kostnader 
för veterinärvård, medicin och annat som behövs 
för att rädda individen. Varje inlägg om en insam-
lingsindivid syftar till att samla in medel både till 
just den individen och till alla dem som stiftelsen 
hjälper utan att ha en separat insamling för. 
 
Hur vi använder insamlade medel 
Den allra största delen av insamlade medel går 
till direkta kostnader för de räddningsinsatser 
som djurskyddsverksamheter och djurvänner gör 
för katter och andra djur. Direkta kostnader är 
sådant som kan kopplas till räddningen av djur-
individer (exempelvis veterinärvård, rehabilite-
ring, medicin, samt transport). 
 
Övriga utgiftsposter utgör indirekta kostnader 
och består främst av marknadsföringskostnader 
på sociala medier (där marknadsföring är en 
förutsättning för att ett insamlingsinlägg ska nå 
ut) och kostnader för att motta gåvor via Swish-
betalningar. 
 
Våra krav på ändamålsuppfyllelse 
Insamlingsstiftelsen har ännu inte 90-konto men 
går längre än svensk Insamlingskontroll ifråga 
om kraven på vilken andel av insamlade medel 
som ska gå till ändamålet. Svensk Insamlings-
kontroll kräver att minst 75 procent av verksam-
hetens insamlade kapital används till det upp-
givna ändamålet och högst 25 procent får gå till 
insamlings- och administrationskostnader. 
I de 75 procenten ingår även en rad kostnader 
som exempelvis löner och resekostnader för per-
sonal vilket innebär att andelen som används 

direkt till ändamålet blir mindre. 
I Insamlingsstiftelsen Kattjouren strävar har vi 
under alla år strävat efter att varje krona av in-
samlade medel ska gå till ändamålet, till direkta 
kostnader för de räddningsinsatser som olika 
djurhjälpsverksamheter eller enskilda utför. 
 
Inga insamlade medel har använts till löner 
Insamlingsstiftelsen Kattjouren strävar efter att så 
långt som möjligt täcka sina behov genom ide-
ella tjänster och har under 2021 inte haft några 
anställda. 
 
Granskning 
Som insamlingsstiftelse står vi under länsstyrel-
sens granskning vilket innebär att årsredovis-
ningen skickas in till myndigheten. Insamlings-
stiftelsen Kattjouren har även en auktoriserad 
revisor som kontrollerar att vi följt ändamålsbe-
stämmelserna och att årsredovisningen upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen. Under 
2022 planerar vi att inleda arbetet med att an-
sluta oss till Giva Sverige och deras kvalitetskod. 

Insamlade medel 

Insamlingsstiftelsen Kattjouren tar initiativ till att samla in medel efter att ha fått 

input från aktiva djurräddare om att ett eller flera djur har behov av att få kost-

nader för veterinärvård täckta. 

Därefter postas en insamling på Nätverket Kattjourens Facebooksida som har 

väldigt stor genomslagskraft och når många människor. 



Vi gör skillnad 

när djurs liv står på spel 



INSAMLINGSSTIFTELSEN KATTJOUREN ÅRSREDOVISNING 2021 — 19 

 

Våra verksamheter 

Partnerskapet 
 

Partnerskapet syfte är att åstadkomma en generell förbättring ifråga om djurs förutsättningar och liv. Just 
nu granskas inom Partnerskapet myndigheternas hantering av omhändertagna djur. Stiftelsen driver vi-
dare opinion i enskilda djurskyddsärenden. Partnerskapet finansieras främst via arv, privata bidrag och 
donationer som inte är öronmärkta till specifikt ändamål samt genom företagssamarbeten och projekt-
medel. 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 tryggare, gladare värld för djuren där 
deras rättigheter respekteras. I verksamheten finns följande projekt. 
 

Projekt LEVA  
Inom LEVA granskar vi myndigheternas hantering av omhändertagna djur och använder 
juridiska insatser för att bidra till att ärenden där djurs liv står på spel drivs på ett sätt som 
gynnar djurens intressen. Georg och Margot Tykesons fond har genom bidrag till projektet 
möjliggjort omfattande juridiska och veterinärmedicinska insatser för de omhändertagna 
djuren i Skåne. 
 
Projekt KJ-Opinion 
Inom KJ-Opinion arbetar vi med att driva opinion i enskilda djurskyddsärenden. Projektet är 
en viktig del av Insamlingsstiftelsen Kattjourens påverkansarbete. 

Djurräddning 
 

Djurräddning främsta syfte är att ge djurindivider som har det svårt en framtid, genom att bekosta livräd-
dande vård och de andra insatser de behöver för att kunna må och leva bättre. Detta finansieras via in-
samlingar och de insamlade medlen går till djurräddningar utförda av djurrätts- och djurskyddsverksam-
heter, alternativt enskilda djurräddare. Stöd via Djurräddning ska gå till insatser eller verksamhet som ver-
kar i enlighet med stiftelsens etiska utgångspunkt – att djur är kännande, tänkande individer med ett ege-
nintresse av att få leva sina liv på sina individuella villkor och uppleva glädje, trygghet och samhörighet. 

Onerösa 
 

Onerösa är Insamlingsstiftelsen Kattjouren försäljningsverksamhet och är under uppbyggnad. Verksam-
heten kommer i framtiden att bestå av bl.a. försäljning via webbutik. Verksamheten finns i dag i liten skala 
men vår förhoppning är att webbutiken ska vara i gång och generera intäkter till djuren under 2022. 

Tillsammans  
 

Tillsammans drevs under 2020 finansierat med projektmedel från Socialstyrelsen. Projektets syfte var att 
motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att arrangera meningsfulla aktiviteter och stimulans, med 
omtanken om och engagemanget för andra människor och djur som utgångspunkt. En bärande princip i 
projektet var att Insamlingsstiftelsen Kattjouren i aktiviteter och stimulans skulle sprida en djursyn grun-
dad på stiftelsens etiska principer. 
Under 2021 hade Tillsammans åtagande kvar och verksamheten avslutades 2021-12-31. 
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Vår vision 

Vi vill bygga en värld där djur är trygga, välmående, glada och har rättigheter 

som respekteras. 
 

Vi vill bidra till att skapa en värld där det är en självklarhet att se djur som 

medvetna medvarelser, 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 myndigheter och i andra sammanhang 

som avgör djurs öden. 
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Vi har fått hjälp 

Kelly 
 
Som liten kattunge blev Kelly funnen via föreningen KKS. Hennes ögon var förstörda och hon var blind 
men klarade sig lika väl som en seende kattungen eftersom hennes hjärna fullt ut anpassat sig till att na-
vigera i omgivningen med andra sinnen. Kelly fick med hjälp av vård bekostad av Insamlingsstiftelsen 
Kattjourens hjälp en operation som tog bort de förstörda ögonen. Hon återhämtade sig snabbt efter oper-
ationen och skulle flytta från veterinärkliniken där hon rehabiliterats, till sitt nya hem. 
 
Länsstyrelsen omhändertog dock Kelly från veterinären och menade att en blind kattunge inte kunde ha 
ett djurskyddsmässigt godtagbart liv. Stiftelsen tog via KJ Opinion och projekt LEVA initiativ till en kamp 
mot klockan för att rädda Kelly genom att stödja hennes ägare, KKS, i en rättslig process för Kellys liv. Ett 
intensivt opinionsarbete inleddes också. Mer än fyrtiotusen människor över hela världen engagerade sig, 
däribland en mängd kompetenta veterinärer. 
 
Efter några veckors arbete kom domslutet. Domstolen uttalade att Kelly inte borde ha omhändertagits. 
 
Idag är Kelly en väldigt busig och glad ung katt vars blindhet är svår att märka. Hon bevisar dagligen att 
det som länsstyrelsen påstod - att hon inte skulle få någon livskvalitet som blind - var djupt felaktigt. Kelly 
är framåt och nyfiken i nya miljöer, med nya människor och hon jagar och leker precis som vilken ungkatt 
som helst.  
 
Kelly dömdes orättvist pga. fördomar och okunnighet. Tack vare stiftelsens insats och engagemanget 
från tiotusentals djurvänner som stod upp för kunskap och sunt förnuft är Kelly nu en glad älskad familje-
medlem. 



INSAMLINGSSTIFTELSEN KATTJOUREN ÅRSREDOVISNING 2021 — 22 

 

Sigge och Sune 
 
Katterna Sigge och Sune lärde känna varandra när de fick samma hem efter att ha fångats in som hem-
lösa i ett koloniområde. De hade båda varit hemlösa länge och saknade närmare erfarenhet av männi-
skor. De var båda rädda när de fångades in och Sune var dessutom skadad och i behov av vård, vilket 
han fick genom stiftelsens försorg. I hemmet blev Sigge och Sune snabbt bästa vänner. I dag är de båda 
trygga och njuter av livet. 
 
Sigge och Sunes resa tillsammans visar hur rädda, skadade katter blir trygga med vård, omtanke och 
kärlek. 

Vi har fått hjälp 
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Åke 
 
Åke var en hemlös, oönskad katt som blev illa skadad vilket fick människor i området att bestämma att 
han skulle dö. Men KKS tog istället hand om Åke som verkade vara mycket rädd och  var svår att hantera. 
 
Genom Insamlingsstiftelsen Kattjouren fick han omfattande vård bekostad. Hans ben var svårt sargat 
med en allvarlig infektion som riskerade att ta hans liv. Insamlingsstiftelsen Kattjourens bekostade Åkes 
operation. När han opererats blev det snabbt tydligt att han var en tam och vänlig katt. Hans rädda och 
svårhanterliga beteende hade berott på skadan och det besvär den orsakat honom. Nu har Åke en snäll 
familj och en kattkompis som han älskar. 
 
Tack vare KKS snabba ingripande och vården som stiftelsen bekostade fick Åke en lycklig framtid istället 
för att mista sitt liv. 

Vi har fått hjälp 
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Stig 
 
Slitne seniorkatten Stig hittades av KKS som tog honom till en klinik där man bedömde att han hade njur-
cancer och borde avlivas. Diagnosen var dock inte säkerställd. Stig hade även dåliga tänder, flera behöv-
de dras ut och hans öron var infekterade. Han hade också flera sorters mykoplasma, en bakterie som 
orsakar stor skada bl.a. i form av blodbrist. Hans ena öga hade märkliga fläckar som kunde vara elakar-
tade förändringar. 
 
Istället för att mista sitt liv fick Stig, genom att Insamlingsstiftelsen Kattjouren bekostade hans vård, en 
chans med behandling för sina öron och tänder. När hans tillstånd förbättrades gjordes en uppföljande 
undersökning av njurarna. Då stod det klart att han inte hade cancer utan att det man tidigare sett berott 
på en infektion eller annan övergående process. Ögonen hade inte längre några misstänkta fläckar. Öro-
nen behöver Stig få spolade någon gång eftersom han har en tendens till kroniska besvär. I dag är Stig 
en frisk, sällskaplig katt som fått en underbar familj som tar väl hand om honom. 
 
Stigs berättelse hade kunnat få ett sorgligt och onödigt slut om den första prognosen tillåtits avgöra hans 
liv. Istället fick han en chans och visade det som är så viktigt att komma ihåg. Att prognoser är gissningar 
(om än kvalificerade) och att alla individer förtjänar sin chans att få leva och må bra igen. 

Vi har fått hjälp 
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Penny 
 
Grov misshandel hade skadat Penny svårt. En djurvän ingrep för att rädda hennes liv. Insamlingsstiftelsen 
bidrog till vården Penny behövde och allt gjordes för att rädda hennes liv. En individ som varit oönskad 
och behandlats hänsynslöst fick chansen med vård och omtanke. Penny blev starkare men tyvärr till-
stötte komplikationer och hon överlevde inte. Hennes tragiska historia visar vad stiftelsen står för - att alla 
djur ska ha rätt att få sin chans och att det är värt att kämpa även om utgången inte alltid blir framgångs-
rik. 

 

Vi har fått hjälp 
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Resultatanalys 
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Kommentar till resultatanalys 

Verksamhet Djurräddning 

 
Djurräddning är Insamlingsstiftelsen Kattjouren huvudverksamhet och ger hjälp till skadade eller sjuka 
djurindivider i enlighet med stiftelsens etiska utgångspunkt – att djur är kännande, tänkande individer 
med ett egenintresse av att få leva sina liv på sina individuella villkor och uppleva glädje, trygghet och 
samhörighet  
 
Djurräddningens intäkter är uteslutande gåvor från privatpersoner och företag och verksamheten har 
sedan länge haft som policy att endast ha insamlingar när behov uppstår samt att kontinuerligt omsätta 
insamlade medel till livräddande insatser. Intäkterna styrs helt och hållet av utgifterna. Djurräddning har 
haft som målsättning att intäkterna inte ska vara högre än 105% av utgifterna. Under 2021 var denna siffra 
102%. 
 
R/V värdet (hur stor del av de insamlade medel som går till ändamålskostnader) sjönk från fjolårets 96,2% 
till 83,5% mycket tack vare att insamlingskostnaderna per insamlad krona ökade med 75%, under 2020 
kostade 0,08 kr att samla in en krona medan 2021 var denna kostnad 0,14 kr. Av verksamhetskostnaderna 
på 452 068,43 kr var 89 % insamlingskostnader, d.v.s. 402 343,46 kr och räknar vi bort insamlingskostna-
derna som blir R/V värdet 98%. 
 
 
 
Verksamhet Partnerskapet 

 
Partnerskapet främsta syfte är att åstadkomma förändring för djurens skull. Vi gör det i dag genom att 
granska myndigheternas hantering av omhändertagna djur samt driva opinion i enskilda djurskyddsären-
den. 
 
Partnerskapet finansieras främst via arv, privata bidrag och donationer som inte är öronmärkta till speci-
fikt ändamål samt genom företagssamarbeten och projektmedel. Under 2021 bidrog Insamlingsstiftelsen 
Kattjouren med juridiska insatser i flera uppmärksammade ärenden. I slutet av 2021 fick Insamlingsstiftel-
sen Kattjouren 450 000,00 kronor i projektmedel från Georg och Margot Tykesons fond för att med juridi-
ken som verktyg arbeta för djur. Bidraget avser tiden fram till och med maj 2022. Under 2021 utnyttjades 
165 665,52 kr och -284 334,48 kr överförs till 2022. 
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Kommentar till resultatanalys 

Verksamhet Onerösa 

 
Onerösa är Insamlingsstiftelsen Kattjouren försäljningsverksamhet. Verksamheten finns i dag i liten skala 
och säljer donerade saker. Under 2021 såldes ett antal donerade grytlappar samt julkort. 
 
En ny webbutik har färdigställts och väntar på att tas i bruk. På grund av resursbrist ifråga om tid är pla-
nerna nu att webbutiken ska starta sommaren 2022, istället för att som planerat under år 2021. 
 
Anledningen till de höga utgifterna och det negativa resultatet är att Onerösa investerat i förberedelser för 
den nya webbutiken och dess utbud. 
 
 
 
Verksamhet Tillsammans 

 
Tillsammans drevs under 2020 och finansierades med projektmedel från Socialstyrelsen. Verksamhetens 
syfte var att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att arrangera meningsfulla aktiviteter och 
stimulans, med omtanken om och engagemanget för andra människor och djur som utgångspunkt. 
 
Under 2021 hade Tillsammans åtagande kvar samt utgifter för bl.a. revision därav det negativa årsresulta-
tet på --20 037,44 kr. Verksamheten avslutades 2021-12-31  
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Resultat och balansräkning 
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Noter 

Redovisnings- och värderingsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovis-
ning i mindre företag.  
 

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla be-
lopp i kronor. 
 

Not 1 - R/V Värde 
Hur stor del av de insamlade medel som går till 
ändamålskostnader d.v.s. räddningen av djurin-
divider. R/V Värde gäller endast de verksamheter 
som har insamlingar. 
 

Not 2 - ÄNDAMÅLSKOSTNADER 
Ändamålskostnader avser kostnader som har 
direkt samband med uppfyllandet av Insamlings-
stiftelsen Kattjouren ändamål enligt dess stadgar. 
När det gäller verksamheten Djurräddning är 
dessa kostnader kopplade till räddningen av 
djurindivider, såsom veterinärvård, rehabilitering, 
medicin, mat samt transport av djur till/från vete-
rinär eller till nytt hem från veterinär. När det gäl-
ler verksamheten Partnerskapet är dessa kostna-
der kopplade till granskning av myndigheternas 
hantering av omhändertagna djur samt att driva 
opinion i enskilda djurskyddsärenden. 
Ändamålskostnader är sedan uppdelat i nedan-
stående kostnadstyper. 
 

Not 3 – VETERINÄRVÅRD 
Kostnader för utredning, vård och konsultation 
vid behandling av en sjuk eller skadad djurindi-
vid. 
 

Not 4 – BIDRAG/DONATION 
Insamlingsstiftelsen Kattjouren ger bidrag till 
andra organisationer och verksamheter som 
uppfyller våra högt ställda etiska kriterier. för djur-
räddningsinsatser. 
 

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 kostnader 
som inte är kopplade till räddning av specifika 
djurindivider och som behövs för att Insamlings-
stiftelsen Kattjouren skall kunna bedriva sin verk-
samhet, exempelvis kostnader för papper, kuvert, 
porto, kontoavgifter, marknadsföring av inlägg för 
att rädda djur samt redovisningskostnader.  
Verksamhetskostnader är sedan uppdelat i 
nedanstående kostnadstyper. 
 

Not 7 – INSAMLINGSKOSTNADER 
Kostnader som krävs för att driva en insamling, 
som marknadsföringskostnader för Facebook 
eller andra sociala plattformar samt kostnader 
för att motta gåvor, exempelvis ankommande 
Swish och bankgiroavgifter. 
 

Not 8 - FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER 
Kostnader för inköp av material, varor och tjäns-
ter kopplat till försäljning. 
 

Not 9 – KÖPTA TJÄNSTER 
Inköp av aktivitet eller funktion som behövs för 
att verksamheten ska kunna verka för sitt ända-
mål, såsom domäner, webbhotell, signerings-
tjänst för att elektroniskt signera avtal, sms-tjänst 
för att automatiskt skicka tack-meddelande till 
bidragsgivarna, tjänster för lagring, backup samt 
fjärråtkomst. 
 

Not 10 - UTRUSTNING 
Utrustning avsedda att assistera verksamheten 
att utföra sitt ändamål, exempelvis skrivare, da-
tor, datorutrustning, fällor och annan fångstut-
rustning. 
 

Not 11 – LÖN & SOCIALA AVGIVFTER 
Insamlade medel används inte till löner. I projekt 
finansierade av tredje part kan löner dock beta-
las ut, under förutsättning att lönerna bekostas 
av projektmedel öronmärkta för det ändamålet, 
som i det av Socialstyrelsen finansierade pro-
jektet Tillsammans. 
 

Not 12 – EJ ANVÄNDA PROJEKTMEDEL 
Tidsbegränsade projektmedel som sträcker sig 
över årsslutet (31/12) och ej utnyttjats inneva-
rande år. 
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Shalini Persson är jurist och en uppskattad huvudtalare och utbildare med 

fokus på genomslagskraftig kommunikation samt feedback. Det är färdigheter 

hon i hög utsträckning använder även i sitt djurengagemang. 

 

Manuel Gaspar är datasäkerhetexpert till yrket. Detaljfokus och säkerhetstänk 

är egenskaper han tillämpar i arbetet med Insamlingsstiftelsen Kattjourens 

ekonomi. 

 

Under 2022 kommer ytterligare en resurs att rekryteras till styrelsen. 

Insamlingsstiftelsen Kattjourens styrelse 
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Underskrifter 

Vi som företräder Insamlingsstiftelsen Kattjouren riktar ett varmt tack till alla som bi-

drar till vår verksamhet. Vi använder Insamlingsstiftelsen Kattjouren resurser för att 

uppnå verksamhetens syften. Vi hoppas på ert fortsatta stöd och förtroende. 

 

Styrelsen försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovis-

ningssed i Sverige. 

 

 

 

Malmö den 2022-05-31 

 

 

 
Shalini Persson      Manuel Gaspar 
Ordförande        Kassör 
 

 
Vår revisionsberättelse har avgivits, den 2022-05-31 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 
Marcus Sundberg 
Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse 

Till styrelsen i Insamlingsstiftelsen Kattjouren, 
org.nr 802480-9223 
 
 
Rapport om årsredovisningen 
 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Insamlingsstiftelsen Kattjouren för år 2021. 
 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upp-
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 
december 2021 och av dess finansiella resultat 
för året enligt årsredovisningslagen. 
 
Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Stan-
dards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
våra uttalanden. 
 
Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsre-
dovisningen upprättas och att den ger en rättvi-
sande bild enligt årsredovisningslagen. Styrel-
sen ansvarar även för den interna kontroll som 
den bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några vä-
sentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på misstag. 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 
styrelsen för bedömningen av stiftelsens för-
måga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, 
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte 
om beslut har fattats om att upphöra med verk-
samheten. 
 
Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet 
om huruvida årsredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på miss-
tag, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en 
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upp-
täcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oe-
gentligheter eller misstag och anses vara vä-

sentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovis-
ningen. 
Som del av en revision enligt ISA använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dess-
utom: 
 
⚫ identifierar och bedömer vi riskerna för vä-
sentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på misstag, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revis-
ionsbevis som är tillräckliga och ändamålsen-
liga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktig-
het till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på misstag, ef-
tersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll. 
 

⚫ skaffar vi oss en förståelse av den del av stif-
telsens interna kontroll som har betydelse för vår 
revision för att utforma granskningsåtgärder 
som är lämpliga med hänsyn till omständighet-
erna, men inte för att uttala oss om effektiviteten 
i den interna kontrollen. 
 

⚫ utvärderar vi lämpligheten i de redovisnings-
principer som används och rimligheten i styrel-
sens uppskattningar i redovisningen och tillhö-
rande upplysningar. 
 

⚫ drar vi en slutsats om lämpligheten i att sty-
relsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också 
en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verk-
samheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisions-
berättelsen fästa uppmärksamheten på upplys-
ningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysning-
ar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsre-
dovisningen. Våra slutsatser baseras på de re-
visionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händel-
ser eller förhållanden göra att en stiftelse inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 
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⚫ utvärderar vi den övergripande presentation-
en, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovis-
ningen återger de underliggande transaktioner-
na och händelserna på ett sätt som ger en rättvi-
sande bild. 
Vi måste informera styrelsen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inriktning 
samt tidpunkten för den. Vi måste också infor-
mera om betydelsefulla iakttagelser under revis-
ionen, däribland eventuella betydande brister i 
den interna kontrollen som vi identifierat. 
 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
 
Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi 
även utfört en revision av styrelsens förvaltning 
för Insamlingsstiftelsen Kattjouren för år 2021. 
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna 
inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseför-
ordnandet eller årsredovisningslagen. 
 
Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs när-
mare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till stiftelsen enligt god revi-
sorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
vårt uttalande. 
 
Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltning-
en enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. 
 
Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, 
och därmed vårt uttalande, är att inhämta revis-
ionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot i nå-
got väsentligt avseende: 
 
⚫ företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig 
till någon försummelse som kan föranleda er-
sättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det 
finns skäl för entledigande, eller 
 

⚫ på något annat sätt handlat i strid med stiftel-
selagen, stiftelseförordnandet eller årsredovis-
ningslagen. 
 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen. 
 

Som en del av en revision enligt god revisions-
sed i Sverige använder vi professionellt om-
döme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen grundar sig främst på revisionen 
av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-
ningsåtgärder som utförs baseras på vår pro-
fessionella bedömning med utgångspunkt i risk 
och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden 
och förhållanden som är väsentliga för verksam-
heten och där avsteg och överträdelser skulle 
ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, besluts-
underlag, vidtagna åtgärder och andra förhål-
landen som är relevanta för vårt uttalande. 
 
Umeå den 2022-05-21 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 
Marcus Sundberg 
Auktoriserad revisor  


