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Vad innebär det att underteckna vårdnadsåtagandet Omtanken? 
Syftet med vårdnadsåtagandet Omtanken är att säkra ett fortsatt tryggt liv för de katter som antingen får 
nya hem genom förmedling via Nätverket Kattjouren, eller vars familj i övrigtförbinder sig att följa vård-
nadsåtagandet Omtanken. För katt som adopteras via en annan katträddningsverksamhet än nätverket 
Kattjouren gällerföljande:

• ett eventuellt adoptionsavtal har företräde framför vårdnadsåtagandet Omtanken. Detta innebär att 
det är adoptionsavtalet som gäller för det fall att bestämmelser i vårdnadsåtagandet Omtanken står i 
strid med bestämmelser i adoptionsavtalet.

• den katträddningsverksamhet som sköter adoptionen inträder i Nätverket Kattjourens ställe ivård-
nadsåtagandet Omtanken. Dvs när det i vårdnadsåtagandet Omtanken anges attNätverket Kattjouren 
ska fatta beslut i en fråga är det i stället den förmedlandekatträddningsverksamheten som fattar 
besluten. Detta gäller inte punkten 7; för det fall attInsamlingsstiftelsen Kattjouren har bekostat vård 
för katten är det alltid Nätverket Kattjourensom ska godkänna en eventuell avlivning, se punkt 7 nedan 
för mer information.

• när en privatperson, utan att samarbeta med någon katthjälpsverksamhet, omplacerar enkatt och 
väljer att använda vårdnadsåtagandet Omtanken är det privatpersonen som inträderi Nätverket Kat-
tjourens ställe i vårdnadsåtagandet Omtanken. Detta gäller inte punkten 7; fördet fall att Insamlingss-
tiftelsen Kattjouren har bekostat vård för katten är det alltid Nätverket Kattjouren som ska godkänna 
en eventuell avlivning, se punkt 7 nedan för mer information.

Det finns möjlighet för både katträddningsverksamhet och privatperson att använda vårdnadsåtagandet 
Omtanken utan att träda in i nätverket Kattjourens ställe. Nätverket Kattjouren förblir i ett sådant fall 
beslutsfattare på det sätt som anges i vårdnadsåtagandet Omtanken. Om nätverket Kattjouren ska vara 
beslutsfattare måste detta godkännas av kattens adoptant genom att rutan nedan kryssas i.

Jag är införstådd med att det är Nätverket Kattjouren som ska tillfrågas och som fattar beslut i fråga 
om punkterna i detta vårdnadsåtagande, även om jag tagit hand om min katt via en annankatträdd-
ningsverksamhet eller via en privatperson.

Här fyller du i om katten är kastrerad, vaccinerar, id-märkt

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kattens namn

……………………………………………………………………………

Överlåtarens namn & telnr

……………………………………………………………………………

Ange kön, ålder & utseende

……………………………………………………………………………

Adoptantens namn

……………………………………………………………………………

Vårdnadsåtagandet Omtanken
 – KATT förmedlad via annan än Nätverket Kattjouren
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Vårdnadsåtagandet Omtanken är inte en överlåtelsehandling utan en förbindelse och motprestation för de 
möjligheter och säkerheter som åtagandet ger tillgång till. Att underteckna vårdnadsåtagandet har alltså 
inget med övertagandet av ägarskapet till katten att göra utan är att se som en motprestation för mö-
jligheten att nyttja de tjänster som vårdnadsåtagandet ger tillgång till:

De tjänster som ingår avtalas i varje enskilt fall men kan bestå av följande delar:

1. Arbetsinsats för förmedling av katt till adoptant såsom att etablera kontakt mellan upphittare/tidigare 
ägare och adoptant, intervjuprocesser mm.

2. Ekonomisk trygghet i form av att kattens vård bekostas, i enlighet med individuellöverenskommelse.

3. Rådgivning vid eventuella framtida problem med katten.

4. Löfte om hjälp med en eventuell framtida omplacering av katten för det fall att en sådan krävs.

Det kostar inget att adoptera en katt förmedlad via Nätverket Kattjouren eller att i andra fallsamtycka till 
åtagandet. Utgångspunkten är att alla katter som förmedlas via Nätverket Kattjourenär ägarlösa. Detta 
genom att människor som vill omplacera sin katt via Nätverket Kattjourenavsäger sig ägarskapet till kat-
ten. Gällande vilka åtgärder som vidtas för att säkerställa att upphittade katter är ägarlösa, se punkten 14 
nedan. 

1. Inledning
Som adoptant av katten intygar jag genom undertecknande av vårdnadsåtagandet Omtanken att jag 
är medveten om vad en adoption förmedlad via Nätverket Kattjouren innebär och att jag åtarmig de 
skyldigheter som anges i vårdnadsåtagandet Omtanken och respekterar deinskränkningar i min rätt att 
förfoga över katten som vårdnadsåtagandet Omtanken innebär.

2. En ny familjemedlem
Katten som jag adopterar är en familjemedlem och jag förbinder mig att vårda henne/honomväl och se 
till att hon/han får ett liv med god livskvalitet där såväl känslomässiga som fysiskabehov tillgodoses (till 
exempel veterinärvård vid tecken på sjukdom, specialistutredningvid allvarlig sjukdom, alltid lagstadgad 
tillsyn minst 2 gånger per dag etc.). Jag lovar att gekärlek, uppmärksamhet, sällskap och stimulans. Jag 
är fast besluten att anpassa mitt liv eftermin nya familjemedlem och kommer inte att försumma eller 
svika honom/henne.

3. Ett livslångt åtagande
Jag är fast besluten att ta på mig ansvaret för min katt för hela kattens liv. Jag har kontrolleratatt jag 
får och kan ha katt i min bostad och jag förbinder mig även att inte ha fler än sex (6) djur imitt hem 
såvida detta inte särskilt godkänts av person från Nätverket Kattjouren. Jag intygar attjag inte har 
kännedom om att någon i min familj har pälsdjursallergi. 

Jag är medveten om att min livssituation kan komma att förändras och försäkrar härmed att jagkommer 
att göra allt som står i min makt för att fortsätta ta hand om min kattfamiljemedlem ävenunder andra 
förutsättningar än nuvarande. Detta innebär t.ex. att jag inte kommer att ge upp honom/henne p.g.a. 
att jag flyttar, skaffar ny partner eller får ett jobb med andra arbetsuppgifter. 
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Jag förbinder mig att inte sälja, överlåta eller avliva katten utan att jag först fått tillstånd till dettafrån Nätver-
ket Kattjouren (se vidare punkt 7 och intyga särskilt ditt samtycke med signatur på två ställen på sidan 3). 
Om jag av någon anledning inte kan behålla honom/henne är det Nätverket Kattjouren som avgör vem som 
blir kattens nya familj. Föreslår jag någon som kattens nya familj kommer denne att genomgå adoption-
sprocess med intervju, samtal med referenser och hembesök. Jag ska informera Nätverket Kattjouren om 
kattens adress ändras från den jag angett ivårdnadsåtagandet Omtanken.

4. Veterinärvårdsförsäkring och sjukdom
Jag åtar mig att hålla min katt veterinärvårdsförsäkrad och att meddela min förmedlare mitt 
försäkringsbolag samt försäkringsnummer. Veterinärvårds försäkring ska tecknas i anslutning till 
adoptionen, senast fem (5) dagar efter att jag fått hem katten. Om katten blir sjuk eller skadad och med 
behandling kan återfå ett liv med god livskvalitet förbinder jag mig att se till att hon/han får all nödvän-
dig vård för att uppnå detta. Jag förbinder mig att direkt meddela Nätverket Kattjouren om katten blir 
allvarligt sjuk eller skadad.

5. Kastrering, vaccinering, ID-märkning m.m.
Jag ska se till att min katt blir kastrerad, ID-märkt och vaccinerad, om inte annat avtalats skriftligen. När 
min katt har blivit kastrerad och vaccinerad ska detta meddelas Nätverket Kattjouren genom insänd 
kopia av specificerat kvitto/intyg. När han/hon har blivit ID-märkt ska detta anmälas till Kattjourens 
nätverk, Svenska Kennelklubben och Sveriges Kattklubbars Riksförbund – SVERAK.

6. Ersättning för vård
Insamlingsstiftelsen Kattjouren kan ge bidrag för att tacka vårdkostnader för katten. Jag är införstådd med 
att när katten förmedlats via någon annan katträddningsverksamhet än Nätverket Kattjouren eller via 
en privatperson, krävs ett skriftligt godkännande från Insamlingsstiftelsen Kattjourens sida - exempelvis 
via mejl info@insamlingsstiftelsenkattjouren – för att stiftelsen ska bekosta vård för katten. Jag vet och 
accepterar att inga vårdkostnader ersätts, oavsett överenskommelser eller vad som framgår av detta 
åtagande, om min katt har avlivats i strid med bestämmelser i detta åtagande.

Jag är medveten om att min katt har följande hälsoproblem……………………………………………………………………

Följande är överenskommet i fråga om vård och vårdkostnader för katten:

……..…………………………………………………………………………………………………………

7. Avlivning m.m.
Jag förbinder mig vid vite av tiotusen (10 000) kronor att inte avsluta min katts liv (avlivning) utan Nät-
verket Kattjourens tillstånd. Vitet innebär att jag, om jag avlivar utan tillstånd, är skyldig att betala 10 
000 kronor i ersättning till Juristföreningen Kattjouren. 

Nätverket Kattjourens tillstånd enligt första meningen behövs inte i akuta situationer när avlivning 
enligt veterinär är absolut nödvändigt av djurskyddsskäl och inte kan vänta (dvs. när djurskyddslagens 
regel om omedelbar avlivning är tillämplig, 9 kap 4 § djurskyddslagen). I sådana fall ska Kattjourens nät-
verk omgående meddelas samt få veterinärintyg. 

Om jag, veterinär eller annan menar att min katt bör avlivas pga. psykiskt/känslomässigt lidande eller 
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av annan anledning och det inte uppenbart handlar om en sådan akut situation som beskrivs i andra 
stycket, krävs alltid Nätverket Kattjourens tillstånd. Om jag överväger avlivning i en annan situation än 
den som beskrivs i andra stycket åtar jag mig att låta en av Nätverket Kattjouren anvisad veterinär göra 
en bedömning av om avlivning är i kattens bästa intresse. När Nätverket Kattjouren vill ha en sådan 
bedömning står Insamlingsstiftelsen Kattjouren för samtliga kostnader som bedömningen medför. 

Om den veterinär som Nätverket Kattjouren anvisar för en andra bedömning inte anser att katten 
måste avlivas och jag är av en annan uppfattning har Nätverket Kattjouren rätt att omplacera katten på 
ett för honom/henne lämpligt sätt. 

Intyga särskilt att du förstår och samtycker till de inskränkningar som vårdnadsåtagandet Omtankens 
bestämmelser om avlivning medför ifråga om dina möjligheter att fritt, utan avtalsrättsliga följder, för-
foga över din katt genom att sätta din signatur på två ställen på sidan 3. 

(Observera: När Insamlingsstiftelsen Kattjouren har bekostat vård för katten är det ALLTID Nätverket Kat-
tjouren som ska godkänna en eventuell avlivning, även om katten har förmedlats via en privatperson eller 
via en annan katträddningsverksamhet än Nätverket Kattjouren. Har Insamlingsstiftelsen Kattjouren inte 
bekostat vård för katten är det i stället den katträddningsverksamhet/privatperson som förmedlat katten som 
ska tillfrågas och godkänna avlivning, såvida inte beslutanderätten överlåtits till nätverket Kattjouren genom 
att aktuell ruta under första rubriken ovan har kryssats i).

Jag är införstådd med att den här punkten innebär en långtgående inskränkning i vad jag kan 
besluta om ifråga om min katt, utan att det får avtalsrättsliga konsekvenser. Genom att skriva min 
signatur i rutan accepterar jag denna inskränkning och förbinder mig att agera i enlighet med den.

8. Avelsförbud
Min katt får inte under några omständigheter användas till avel. Får jag kännedom om att min katt har 
blivit parad, visar sig vara dräktig och/eller har fått/får kattungar ska Nätverket Kattjouren omedelbart 
underrättas. Får katten ungar åtar jag mig att som ägare teckna vårdnadsåtagandet Omtanken gen-
temot Juristföreningen Kattjouren avseende varje kattunge som fötts. Jag åtar mig att teckna anvisad 
kullförsäkring för kattungarna alternativt att själv bekosta deras eventuella vård. Jag har inte någon rätt 
till ersättning för kattungarna. Om jag önskar omplacera någon av kattungarna till annan kan det ske 
tidigast när ungarna är 12 veckor och alltid genom ett förfarande där Nätverket Kattjouren adoption-
sprocess och vårdnadsåtagandet Omtanken används. Om jag medvetet bryter mot denna punkt 8 ska 
jag betala femtusen (5 000) kronor i vite till Juristföreningen Kattjouren.

9. Jag förbinder mig att hålla min katt som innekatt
 – när Nätverket Kattjouren inte tillåter att han/hon vistas fritt/utan uppsikt utomhus
 – om han/hon riskerar att utsättas för påtaglig fara vid utevistelse p.g.a. ex biltrafik, avskjutning av kat-

ter, en kattfientlig omgivning m.m.
 – tills dess att han/hon är helt tam och betraktar hemmet som sitt eget. Nätverket Kattjouren rekom-

menderar att en adopterad katt hålls inom hus minst en månad efter flytt. En katt som inte vill hante-
ras ska hållas inomhus till dess att katten är helt tam och trygg.

10. Katter som adopterats tillsammans
Jag är fullt införstådd med att katter som adopteras tillsammans inte får skiljas åt utan att Nätverket 
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Kattjouren skriftligen godkänt detta.

11. Återbesök och om min katt försvinner
Jag samtycker till att överlåtaren eller representant från Nätverket Kattjouren gör återbesök i vårt hem 
för att se att katten har det bra. Besöket kan ske fysiskt eller virtuellt (genom t.ex.

videosamtal). Jag förstår att om jag nekar överlåtaren/Nätverket Kattjouren att besöka katten är det 
skäl för beslut att omplacera katten i enlighet med punkt 13.

Om min katt försvinner är jag skyldig att omgående meddela Nätverket Kattjouren detta genom att 
mejla admin@kattjouren.nu. Jag är även skyldig att efterlysa katten hos polisen (tel: 114 14), att utan 
dröjsmål sätta upp efterlysningslappar i området där han/ hon försvann samt att lägga ut en egen eft-
erlysning på vilse.nu. (Observera att du vid anmälan till polisen ska få ett hittegodsnummer.)

12. Akut situation
I en akut situation förbinder jag mig att i alla lägen agera i enlighet med vårdnadsåtagandet Omtanken. 
För att Nätverket Kattjouren omedelbart ska kunna bistå mig och min katt med hjälp ska jag i en akut 
situation även kontakta Nätverket Kattjouren via samtliga följande kanaler; e-post (admin@kattjouren.
nu och akut@kattjouren.nu), sms och telefon (till min förmedlare eller kontaktperson på Nätverket Kat-
tjouren) samt via PM på Facebook.

13. Villkor och begränsningar
Min katt förmedlas till mig utan att jag betalar för honom/henne.

Genom att underteckna vårdnadsåtagandet Omtanken godtar och accepterar jag att förmedlingen av 
katten förenas med villkor och att jag gentemot Juristföreningen Kattjouren förbinder mig att agera på 
det sätt som beskrivs i vårdnadsåtagandet Omtanken. Jag förstår att villkoren påverkar och begränsar 
min äganderätt i de specifika situationer som räknas upp i vårdnadsåtagandet Omtanken. Jag förstår att 
detta innebär att jag inte utan avtalsrättsliga konsekvenser fritt kan förfoga över katten; jag kan exem-
pelvis inte sälja, ge bort eller avliva katten utan Kattjourens nätverks godkännande.

Om jag bryter mot någon av ovanstående punkter eller om Kattjourens nätverk har rimlig anledning att 
befara att jag inte kommer att följa vårdnadsåtagandet Omtanken och detta kan förväntas innebära en 
väsentlig risk eller nackdel för katten (se särskilt punkt 7) och jag inte inom den tid Kattjourens nätverk 
begär åtgärdar detta har Kattjourens nätverk rätt att omplacera katten. Detta kan ske om jag inte tar hand 
om eller förväntas ta hand om katten på det sätt jag åtagit mig eller om det i övrigt finns något som gör 
det sannolikt att katten inte längre har/kommer att ha ett bra liv hos mig. Är åsidosättandet av bestäm-
melserna i vårdnadsåtagandet Omtanken allvarligt eller om det finns befogad anledning att tro att jag inte 
kommer att åtgärda ett missförhållande har Kattjourens nätverk rätt att omgående omplacera katten utan 
att ge mig tillfälle att vidta rättelse. Att medvetet utsätta katten för fara och/eller att låta katten vara på en 
plats där personer som har misshandlat djur eller som har dömts för våldsbrott gentemot mig innebär all-
tid att överträdelsen är allvarlig. Detsamma gäller om jag har undanhållit information som hade inneburit 
att jag inte hade blivit godkänd som adoptant. Kattjourens nätverk har också rätt att omgående omplacera 
katten om jag inte låter Kattjourens nätverk besöka katten. (Intyga särskilt att du förstår och samtycker till 
de inskränkningar som denna punkt innebär i fråga om dina möjligheter att fritt, dvs utan avtalsrättsliga 
följder, ta beslut om och förfoga över din katt genom att sätta din signatur på två ställen på sidan 3).
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14. Eftersökning av en eventuell ägare (i syfte att utesluta att katten utgör hittegods, för det 
fall att förmedlingen avser en upphittad katt)

Ej tillämpligt (exempelvis för att det handlar om en omplaceringskatt eller kattungar till en katt med 
känd status).

 – kontroll av id-märkning (chip och örontatuering).
 – kontroll har skett med polis och det finns inte någon förlustanmälan motsvarande katten.
 – en eventuell ägare har eftersökts via lappar i området.
 – en eventuell ägare har eftersökts via efterlysningssajter på internet.

15. Behandling av personuppgifter
Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). 
Ändamålet och den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för fullgörande av detta 
avtal (Vårdnadsåtagandet Omtanken - KATT). Ansvarig för behandlingen är Juristföreningen Kattjouren. 
Vårdnadsåtagandet kommer förvaras på ett betryggande sätt och personuppgifterna som förekommer 
i det kommer endast att behandlas av Juristföreningen Kattjouren samt av personer inom Nätverket 
Kattjouren som har en samordnande funktion. Personuppgifterna sparas under den tid kontrakts-
förhållandet gäller och raderas sedan i enlighet med Juristföreningen Kattjourens gallringsrutiner. 
Adoptanten har rätt att begära tillgång till personuppgifterna och rättelse eller radering av desamma 
och har även rätt att begära begränsning av, och invända mot, behandlingen. Ansökan ska ställas till 
Juristföreningen Kattjouren; info@juristföreningenkattjouren.se. Klagomål med anledning av personup-
pgiftsbehandlingen ska ställas till Datainspektionen.

*Som ägare av katten är jag fullt införstådd med att jag genom att underteckna detta vårdnadsåtagande 
avstår från rätten att fritt, utan avtalsrättsliga konsekvenser, fatta vissa beslut med långtgående konse-
kvenser för katten, och att det innebär att jag t.ex. inte har rätt att överlåta eller upplåta honom/henne 
utan tillstånd. Jag är medveten om att jag till följd av att jag har samtyckt till att följa vårdnadsåtagandet 
Omtankens aldrig får avliva min kattfamiljemedlem utan Nätverket Kattjourens tillstånd i andra fall än när 
djurskyddslagens bestämmelse om omedelbar avlivning är uppenbart tillämplig. Jag accepterar att Nätver-
ket Kattjouren nätverk har rätt att omplacera katten under vissa förutsättningar, se punkt 13 ovan. Med 
full insikt om vad det innebär samtycker jag till samtliga begränsningar i mitt självbestämmande ifråga om 
katten jag adopterar.

……………………………………………………………………………
ORT

……………………………………………………………………………
UNDERSKRIFT

……………………………………………………………………………
PERSONNUMMER

……………………………………………………………………………
DATUM

……………………………………………………………………………
NAMNFÖRTYDLIGANDE

……………………………………………………………………………
TELEFONNUMMER


