
 AVTAL MELLAN DJURSKYDDET FLYINGEBYGDEN OCH 
 JOURHEM 

 Föreningen Djurskyddet Flyingebygden (härefter kallat ”Djurskyddet”) lämnar 
 nedanstående katt för att inhysas av ________________ (härefter kallat ”Jourhemmet”). 

 Uppgifter om katten: 

 Namn:  ID: 

 Ålder:  Ras:  Kön:  Färg: 

 Vaccinerad:  Ja  ☐  Nej  ☐  Avmaskad:  Ja  ☐  Nej  ☐ 

 Försäkrad:  Ja  ☐  Nej  ☐  Kastrerad:  Ja  ☐  Nej  ☐ 

 Kontaktperson hos Djurskyddet: __________________________________________ 

 Telefonnummer och E-post: _____________________________________________ 

 Uppgifter om jourhemmet: 

 Namn:  Personnr: 

 Adress: 

 Postadress: 

 Telefonnummer:  E-post: 

 Med detta avtal förbinder sig parterna till följande villkor: 

 Allmänt: 
 1.  Katten ägs av Djurskyddet och Jourhemmets vård påverkar inte ägandeskapet. Katten 

 får därför inte överlåtas eller borttingas av Jourhemmet. Överlåtelse av katten sker alltid 
 via Djurskyddet. 

 2.  Djurskyddet förbinder sig att stå för alla kostnader för katten under vistelsen, om inte 
 Jourhemmet erbjuder sig att bidra. Detta gäller inte veterinärvårdskostnader till följd av 



 att Jourhemmet brustit i sin tillsyn och/eller skötsel av katten. I dessa fall är 
 Jourhemmet ansvarigt för eventuella veterinärkostnader. 

 3.  Om Jourhemmet vill ha ekonomisk ersättning för inköp av material/förbrukningsvaror 
 för katten ska detta ha godkänts av Djurskyddet innan inköpet. Ersättning lämnas inte 
 för sådana inköp som inte godkänts innan köp. 

 4.  Djurskyddet förbinder sig inte att betala ersättning om katten skadar inventarier, 
 människor eller andra djur i Jourhemmet. Att låta katten träffa egna djur sker alltid på 
 egen risk. 

 5.  Vid resa förbinder sig Jourhemmet att själva ordna kattvakt alternativt kontakta 
 Djurskyddet snarast och senast __ dagar innan resan så att Djurskyddet kan anlita ett 
 annat Jourhem. Jourhemmet måste alltid uppdatera Djurskyddet angående vem som är 
 kattvakt och under vilken tid. Jourhemmet ansvarar för att egen anlitad kattvakt tar del 
 av detta avtal samt att kattvakten får kontaktuppgifter till aktuell jourhavande 
 styrelsemedlem för eventuellt akuta ärenden. Jourhemmet är även under denna tid 
 ytterst ansvarig för kattens skötsel och välmående. 

 6.  Jourhemmet förbinder sig att inte publicera information och bilder på katten på sociala 
 medier utan Djurskyddets tillstånd. 

 7.  Om Jourhemmet önskar avsluta sitt uppdrag ska Djurskyddet kontaktas __ dagar innan 
 katten måste flytta, så att Djurskyddet kan planera kattens nya inhysning. 

 8.  Eventuellt material, som följer katten till Jourhemmet, tillhör Djurskyddet och ska 
 återlämnas när uppdraget avslutas (se bilaga 1). 

 9.  Djurskyddet äger rätt att när som helst och utan att uppge anledning, flytta katten från 
 Jourhemmet. 

 Kattens omvårdnad och inhysning: 
 1.  Jourhemmet har av representant från Djurskyddet fått information om kattens 

 individuella personlighetsdrag och behov och är införstådd med dessa. Jourhemmet 
 förbinder sig att följa de bifogade riktlinjerna som Djurskyddet anger gällande den 
 specifika katten (se bilaga 2). 

 2.  Katten får inte vistas lös utomhus. Utevistelse i sele får endast ske efter 
 överenskommelse med Djurskyddet. 

 3.  Jourhemmet förbinder sig att vårda katten väl och tillse att den får sina fysiska och 
 mentala behov tillgodosedda under vistelsen i jourhemmet. Katten får inte användas i 
 avel. 

 4.  Eventuella balkonger, altaner eller uteplatser som katten har tillgång till ska vara 
 inhägnade från golv vill tak och vara rymningssäkra. 

 5.  Vid transport av katten ska det alltid ske i transportbur utsedd/godkänd av 
 Djurskyddet. Jourhemmet ska vid transport av katten alltid säkerställa att katten inte 
 kan ta sig ur transportburen. 



 6.  Om Jourhemmet har egna katter ska de vara kastrerade och vaccinerade enligt 
 veterinärs rekommendation. Det framgår av bilaga 2 om katten får vistas tillsammans 
 med Jourhemmets egna katter/andra djur eller om den ska hållas separat. 



 Hälsa och veterinärvård: 
 1.  Djurskyddet kan aldrig garantera att katten inte bär på någon smittsam sjukdom. 

 2.  Om katten blir akut sjuk/skadad kontaktar Jourhemmet veterinär direkt via telefon för 
 rådgivning. Om veterinären rekommenderar att katten ska besöka veterinär gör 
 Jourhemmet detta. Så snart det är möjligt, utan att kattens hälsa riskeras, kontaktas 
 Djurskyddet. Vid icke akuta hälsoproblem kontaktas Djurskyddet omedelbart. Om 
 katten tas till veterinär utan att det är tydligt medicinskt motiverat och utan att ha 
 kontaktat Djurskyddet kan Jourhemmet bli ansvarigt för kostnaden. 

 Kontakt mellan Jourhemmet och Djurskyddet: 
 1.  Om katten uppvisar beteendeproblem, såsom aggressivitet eller att den vill göra sina 

 behov utanför kattlådan, ska Djurskyddet omgående kontaktas. 

 2.  Djurskyddet får göra besök hos Jourhemmet efter överenskommelse. 

 3.  Jourhemmet ska vid förfrågan bistå Djurskyddet med bilder, information om kattens 
 utveckling och välmående. 

 4.  Jourhemmet bör, efter överenskommelse om lämplig tidpunkt, kunna ta emot 
 telefonsamtal och hembesök från intressenter. Djurskyddet ansvarar dock för den 
 första kontakten via telefonsamtal och fysiskt möte och vidarebefordrar endast 
 intressenter som efter detta fortfarande är aktuella för adoption av katten. 

 5.  Djurskyddet och Jourhemmet skall hålla kontakt med varandra, genom att Jourhemmet 
 antingen själv direkt svarar i telefon/på e-post när Djurskyddet tar kontakt eller inom 
 48 timmar återkommer med svar på sådan kontakt. 

 6.  Även Djurskyddet ska snarast besvara kontaktförsök från Jourhemmet. Om 
 Jourhemmet flertalet gånger och på olika sätt kontaktar Djurskyddet och tydligt 
 dokumenterar detta (t.ex. skickad e-post, telefonsamtal, rekommenderade brev, 
 telefonsamtal till Djurskyddet Sveriges kansli), utan att Djurskyddet besvarar kontakten 
 inom en månad, så tillfaller katten Jourhemmet. 

 Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav båda parterna har fått varsitt. 

 Ort och datum: 

 Underskrift för Jourhemmet  Underskrift för Djurskyddet Flyingebygden 

 Namnförtydligande  Namnförtydligande 



 Bilaga 1 – UTLÄMNAT MATERIAL 



 Bilaga 2 – INFORMATION OM KATTEN OCH RIKTLINJER 
 Kattens personlighet: 

 Utfodringsråd: 

 Hälsostatus, behov av veterinärbesök och medicinering/behandling: 

 Inhysning (eget rum/hela bostaden, utevistelse i sele, placering av och strö i 
 kattlådan, träffa andra djur i jourhemmet): 

 Aktivering/socialisering  : 

 Överenskommen tid för placering hos Jourhemmet: 

 Övrigt  : 


