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Djurenheten 

Delgivningskvitto Hemlösa Katter Kalmar 
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Mortorpsvägen 23 

Tel. direkt: 010-2238391 
E-post: 
amelie.lindholm@lansstyrelsen.se 388 93 Ljungbyholm 

Postadress 

391 86 Kalmar 

Tillstånd för verksamhet med djur 

Beslut 

Länsstyrelsen godkänner er, Hemlösa Katter Kalmar (802529-3344), 
ansökan om tillstånd att i större omfattning bedriva verksamhet med 
katt. Ni beviljas tillstånd enligt vad som står nedan. 

Tillståndet gäller för: 

Förvaring och utfodring i stödhem av maximalt 400 katter/ år 
(ta emot andras katter mot ersättning, exempelvis 
omplaceringsverksarnhet) 

Försäljning av högst 400 katter per år från annans uppfödning 
( exempelvis omplaceringsverksarnhet) 

Tillståndet är förenat med följande villkor: 

• Verksarnhetsansvarig och djuransvarig är Alexander Kinberg. 

• Tillståndet gäller inom Kalmar län. 

• Verksamheten ska bedrivas i lämpliga stödhem som Hemlösa 
Katter Kalmar har godkänt. Antalet stödhem begränsas till 7 5 
st. 

• Varje stödhem får ha högst två katter alternativt en hona med 
kattungar från Hemlösa Katter Kalmar placerade samtidigt. 

• Hemlösa Katter Kalmar ansvarar för att stödhemmen har 
tillräcklig kunskap och kompetens och att katter som är 
skadade eller sjuka snarast ges nödvändig vård eller avlivas. 

• En lista med aktuella stödhem ska kunna visas upp eller 
skickas till Länsstyrelsen på begäran. Kontroller kan komma 
att ske hos stödhemmen. 

Telefon 

010-223 80 00 

E-post 

kalmar@lansstyrelsen.se 

Webb 

lansstyrelsen.se/kalmar 
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• Verksamhetsansvarig ska föra aktuell journal över vilka katter 
som förvaras och utfodras inom organisationen samt var dessa 
katter befinner sig och vem som är ansvarig för den dagliga 
skötseln och tillsynen. Journalen ska på begäran kunna visas 
upp för eller skickas in till Länsstyrelsen. 

• Stödhemmet ska föra journal över de katter som förvaras och 
utfodras i det aktuella stödhemmet och journalerna ska på 
begäran kunna visas upp för eller skickas in till Länsstyrelsen. 

• Om katter placeras i hem med andra katter ska nytillkomna 
katter isoleras i minst tre veckor. 

• Ytorna där katterna hålls ska vara lätta att rengöra och 
desinficeras. 

• Katter som är främmande för varandra får inte föras samman i 
förvaringsutrymme utan uppsikt. Aggressiva katter får aldrig 
föras samman i samma förvaringsutrymme. 

• Omplacering/försäljning får endast ske av katter vars 
medicinska och mentala status har utretts och katten bedömts 
vara lämplig. 

• Om en katts medicinska eller mentala status inte medger 
omplacering och om behandling av katten bedöms vara 
utsiktslös ska katten avlivas. Veterinärens rekommendation 
ska följas. 

• Hållande av omhändertagna katter i väntan på omplacering får 
inte utsätta katten för långvarig stress. Det gäller särskilt 
förvildade katter som har levt utomhus och som genom sitt 
beteende visar tecken på stress. 

• Samtliga infångade katter ska snarast efter infångandet 
noggrant undersökas efter märkning ( chip eller tatuering). Om 
katten är märkt eller om en ägare ger sig till känna ska katten 
genast lämnas tillbaka till sin ägare eller släppas ut på samma 
plats där den hittades. 

• Samtliga infångade katter som kan antas vara bortsprungna ska 
utan oskäligt dröjsmål anmälas till Polismyndighetens 
hittegodsavdelning. Polisens diarienummer ska antecknas i 
kattens journal. 

• Katterna ska få tillräcklig stimulans och deras behov av social 
kontakt, mental stimulans, att klättra, klösa, gömma sig, söka 
föda och jaga ska tillgodoses. 
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• Verksamhetsansvarig ska för varje katt dokumentera när och 
var Hemlösa Katter Kalmar har annonserat efter olika katters 
ägare. I dokumentationen ska även framgå i till exempel vilka 
facebookgrupper och i vilka butiker eller andra platser som 
efterlysningen gjorts. 

• Fångstburar ska vara godkända för att användas samt att de i 
övrigt användas på sådant sätt som är godkänt enligt 
J ordbruksverkets föreskrifter. 

• Vid byte av verksamhetsansvarig ska detta genast anmälas till 
Länsstyrelsen. 

• Verksamheten ska i övrigt bedrivas i överenstämmelse med 
ansökan och gjorda kompletteringar. 

• Större förändringar av verksamheten ska i förväg anmälas till 
Länsstyrelsen. 

• Tillståndet gäller tills vidare. 

Detta tillstånd ersätter Länsstyrelsens beslut om tillstånd daterat den 
23 november 2018 (beteckning 282-4093-2018), som härmed upphör 
att gälla. 

Tillståndet meddelas med stöd av 6 kap. 4 § djurskyddslagen. 

Beskrivning av ärendet 

Hemlösa Katter Kalmar har den 18 februari 2021 inkommit med en 
ansökan om tillstånd för förvaring och utfodring av katter i högst 75 
stödhem samt försäljning av högst 400 katter från annans uppfödning. 
Vid två tillfällen har kompletteringar begärts in och ni inkom med 
begärd information den 10 mars 2021 samt 3 april 2021. 

Verksamheten har sedan tidigare ett tillstånd att förvara och utfodra 
katter i högst 50 stödhem samt sälja högst 200 katter från annans 
uppfödning (282-4093-2018). Ni hade tidigare verksamheten 
tillsammans med föreningen Kattkommando syd vilket ni inte ska 
göra fortsättningsvis. Ni ville även utöka antalet kommuner som ni har 
er verksamhet i. 

I samband med föregående tillståndsprövning gjordes flera kontroller i 
de stödhem som ni då använde. Det är inte längre samma jourhem 
som används men verksamheten i övrigt har inte förändrats. 
Länsstyrelsen har granskat inkomna handlingar och bedömt att en 
djurskyddkontroll av verksamheten inte är nödvändig för 
handläggningen av denna ansökan. 
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Ni bedriver en omplaceringsverksarnhet där katter tas emot eller 
fångas in och dessa sätts in i stödhem och sedan omplaceras. 
Verksamheten kommer att bedrivas inom följande kommuner: 
Kalmar, Nybro, Emmaboda, Torsås, Mörbylånga och Borgholm. 

Inom föreningen har ni har delat upp de olika ansvarsområdena 
gällande till exempel att fånga in katter, hitta och intervjua stödhem, 
hantera intresseanmälningar, ta katter till veterinär m.m. 

Rutiner 

Ni har i er ansökan redogjort för de rutiner ni har kring verksamheten 
med katterna. 

Innan nya stödhem blir godkända intervjuas personerna och ni gör 
hembesök. Sedan skrivs ett kontrakt med stödhemmet. För tillfället 
hade ni tolv stödhem men vill ha så mycket som 75 st. Tiden som en 
katt kan vara kvar i ett stödhem varierar från några veckor till 
månader. Tiden beror på hur lång tid det tar för katten att anpassa sig 
samt om någon vill adoptera katten. Ni har inte satt någon gräns för 
hur länge en katt får stanna i ett stödhem. Ni utför även uppföljande 
besök efter att stödhemmet blivit godkända. Under den första 
månaden sker detta minst en gång i veckan och därefter varannan 
vecka tills det känns bra mellan katt och stödhem. Därefter sker 
kontakt efter behov. Stödhemmen har alltid möjlighet att kontakta er. 
Vid besöken noteras hur katten har utvecklats sen den kom till 
stödhemmet, hur den beter sig mot människor och eventuellt andra 
katter, hur skygg den är och hur den ser ut fysiskt. Ni vill se att den 
inte går bakåt i utvecklingen. Ni informerar stödhemmen hur katter 
beter sig och vad de ska göra för att katten ska känna sig trygg och 
utvecklas. Exempel på detta kan vara gömställen och bara ha tillgång 
till ett mindre utrymme i början. Om detta inte hjälper kan ni använda 
er av doftgivare så som Feliway eller strö Zylkene på maten. 

Katter kan omplaceras permanent till stödhemmet. I undantagsfall kan 
katter som har olika begränsningar men ändå bra livskvalitet enligt 
veterinär bli kvar i stödhemmet permanent men ändå behållas av 
föreningen som då står för det försäkringsmässiga och 
veterinärmedicinska ansvaret under hela kattens liv. Detta för att 
säkerställa att katten får god vård och blir avlivad ifall den skulle bli 

sämre. 

När en katt är färdig att lämna stödhemmet får stödhemmet först 
frågan om de vill adoptera katten. Om de inte vill detta ska ett nytt 
hem hittas till katten. Vid omplacering skrivs ett kontrakt med den nya 
ägaren. 
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Infångandet av förvildade katter sker med hjälp av fälla. När fällor 
används lämnas de aldrig obevakade i mer än 20 minuter. Om fälla 
lånas ut till privatperson skrivs ett kontrakt där lånaren förbinder sig 
att aldrig lämna fällan obevakad. 

Samtliga katter tas till veterinärundersöks, kastreras, id-märks, 
vaccineras samt får övrig vård om så behövs. Oftast tas katterna till 
Veterinärkliniken i Kalmar, Skogsbykliniken eller Ögonstenens 
djurklinik, Om specialistkonsultationer eller liknande behövs 
kontaktas Anicura Kalmarsund. Om en katt är svårt sjuk eller skadad 
eller på annat sätt inte bedöms ha god livskvalitet får veterinären 
avliva katten. En journalkopia från veterinärbesöken skickas alltid till 
föreningen. Ni håller er därmed uppdaterade angående hälsoläget på 
katterna. Katternas mentala och fysiska status bedöms alltid med hjälp 
av en veterinär. 

Er grundinställning är att alla katter är omplaceringsbara om de får 
tillgång till rätt miljö och rätt förutsättningar för att utvecklas. 

Motivering till beslutet 

Enligt 6 kap. 4 § djurskyddslagen ska den ha som yrkesmässigt eller i 
större omfattning håller, föder upp, upplåter eller säljer sällskapsdjur 
eller tar emot sällskapsdjur för förvaring eller utfodring ha ett tillstånd 
för verksamheten. Vid tillståndsprövningen ska särskild hänsyn tas till 
om den sökande kan anses lämplig att bedriva verksamheten och om 
de anläggningar som verksamheten ska bedrivas i är lämpliga från 
d j urskyddssynpunkt. 

I EU-förordningen (EU 2016:426) kap 3. artikel 10, uppges att 
aktörer, djuryrkesverksamma och sällskapsdjurshållare ska ansvara för 
hälsan hos de hållna djuren. Aktörer ska även ansvara för att minimera 
risken att smittsamma sjukdomar sprids samt om lämpligt vidta 
biosäkerhetsåtgärder för de djur de har ansvar för. Biosäkerhets
åtgärder ska genomföras efter behov genom bland annat fysiska 
skyddsåtgärder exempelvis rengöring och desinfektion samt genom 
skötselåtgärder vilka kan inbegripa karantän, isolering eller separering 
av nyligen tillkomna eller sjuka djur. Vidare har Jordbruksverket 
uttalat att djurskyddslagens syfte är att säkerställa ett gott djurskydd 
och främja en god djurvälfärd och respekt för djur (1 kap. 1 § 
djurskyddslagen). I förarbetena till lagen anges att det som avses med 
en god djurvälfärd är att djuren ska må fysiskt och psykiskt bra (prop. 
2017/18:147 s. 54). Detta innebär bland annat att förebygga och 
förhindra lidande och sjukdom hos djur. I Statens jordbruksverks 
föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter 
(SNFS 2020:8) ställs krav på att den som bedriver tillståndspliktig 
verksamhet med hund eller katt ska ha tillräcklig kompetens. 
Kompetenskraven omfattar bland annat enklare smittskydd. 
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Länsstyrelsen har beslutat att förena ert tillstånd med villkor om att 
nytillkomna katter behöver isoleras samt att utrymmena ska vara lätta 
att rengöra. Detta är extra viktigt om katter med konstaterad eller 
misstänkt smitta förvaras i ett utrymme. Om materialet inte tillåter 
rengöring och/eller desinficering kan det vid utbrott av smitta eller 
sjukdom behöva avlägsnas och bytas ut. 

Länsstyrelsen har beslutat att förena ert tillstånd med villkor om att 
infångade katter undersöks och utreds samt att infångandet med hjälp 
av fällor sker enligt lagstiftning. Det är även mycket viktigt att 
infångade katter kontrolleras efter märkning så att de kan komma 
tillbaka till sin eventuella ägare. Samtliga katter som är märkta ska 
lämnas tillbaka till sin ägare och om denna inte går att få tag på så ska 
katten släppas tillbaka på samma plats som den hittades. 

Länsstyrelsen är lite bekymrad över några händelser som inträffat med 
er organisation och vill framhålla följande. Det är mycket viktigt att ni 
skyndsamt kontrollerar om katten är märkt och kontaktar 
Polismyndigheten för utredning om den är anmäld som borttappad. Ni 
behöver också anmäla katten som upphittad till Polismyndigheten och 
efterlysa kattens eventuella ägare extensivt på lokala facebooksidor 
och i lokala butiker och liknande. Dessa efterlysningar ska 
dokumenteras i kattens journal och lämnas ut till Länsstyrelsen på 
begäran. 

Om katten kan antas vara bortsprungen ska organisationen utan 
oskäligt dröjsmål kontakta Polismyndigheten för att ta reda på om 
katten är anmäld saknad samt anmäla katten som upphittad. Enligt 
hittegodslagen tillfaller katten organisationen tre månader efter att 
anmälan gjorts till Polismyndigheten om ingen ägare hört av sig. 
Polismyndigheten ska fatta ett beslut om ägarövergången. Först 
därefter är har organisationen rätt att omplacera katten. 

Länsstyrelsen vill också framhålla att organisationen inte har 
möjlighet att omhänderta katter. Det är enligt lag bara Länsstyrelsen 
och Polismyndigheten som har rätt att omhände1ia djur. 
Organisationen ska kontakta Länsstyrelsen för ett eventuellt 
omhändertagande om en katt kan anses vara skadad eller på annat sätt 
utsatt för lidande och ägaren till katten är okänd. Om lidandet är akut 
får katten tas till veterinär som får göra en bedömning av katten. 

Det är viktigt att de katter som ni tar emot eller fångar in ska ha goda 
förutsättningar att kunna hållas i ett stödhem utan att vara utsatt för 
långvarig stress. Detta är särskilt viktigt gällande förvildade katter då 
dessa inte är vana vid att stängas in på mindre ytor. Länsstyrelsen vill 
särskilt påtala att 8 kap. 1 § Jordbruksverkets föreskrifter om hållande 
av hundar och katter SNFS 2020:8, saknr L 102 omfattar även 
organisationer som bedriver omplaceringsverksamhet. Detta innebär 
att förvildade katter som under en längre tid levt utomhus och visar 
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tecken på stress inte längre får hållas utan ska avlivas för deras egen 
skull. Ni har i er ansökan uttalat att förvildade katter tas till stödhem 
och att ni anser att alla katter är omplacerings bara. Detta är efter 
föreskriftens ikraftträdande den 15 juni 2020 inte längre tillåtet varför 
ni behöver se över era rutiner kring detta. 

Jordbruksverket har i sina föreskrifter SJVFS 2019:27 fastställt att 
verksamheter med katt är av större omfattning om man håller 10  eller 
fler katter äldre än 12 månader, föder upp tre eller fler kullar per år, 
upplåter tre eller fler katter per år, säljer katter från tre eller fler kullar 
per år från egen uppfödning, säljer tre katter per år från annans 
uppfödning samt om man förvarar och utfodrar fyra eller fler katter. 

Ni har ansökt om att förvara och utfodra katterna i 75 stödhem samt 
sälja 400 katter från annans uppfödning. I detta beslut kommer det 
istället vara antalet katter som ni högst får förvara och utfodra. 
Eftersom ni har ansökt om att få sälja högst 400 katter per år borde 
antalet katter som ni vill förvara och utfodra vara detsamma. 
Länsstyrelsen anser också att det är lämpligt att begränsa antalet 
stödhem ni får använda er av till 75 stycken för att ni ska kunna 
upprätthålla kontrollen av kunskapsnivån och kvaliteten på 
stödhemmen. 

Ni har sökt tillstånd för att ha 75 stödhem men har i dagsläget enligt 
den lista ni givit in bara 12  stycken. Länsstyrelsen anser att det inte 
bör vara mer än två katter från organisationen i varje stödhem och 
med maxantal stödhem och en genomsnittlig tid hos organisationen på 
några månader så är det rimligt att ge tillstånd för förvaring och 
utfodring av max 400 katter per år. Detta innebär en fördubbling av ert 
tidigare tillstånd. Dessa katter från annans uppfödning får sedan säljas. 
Länsstyrelsen anser att det är befogat att begränsa antalet katter som 
får hållas samtidigt i ett stödhem då det är en stor stressfaktor för 
katter att byta miljö och stressen kan öka om de även är instängda i ett 
utrymme med för många katter. Det minskar även risken att smittor 
sprids till fler katter samt att stödhemmen kan ge den tid som varje 
katt behöver för att kunna bli omplacerad. 

Länsstyrelsen bedömer att kraven i 6 kap. 4 § djurskyddslagen 
(2018: 1192) är uppfyllda och att Hemlösa Katter Kalmar kan anses 
vara lämplig att bedriva verksamheten. Verksamhets- och djuransvarig 
har ansvaret för att lagstiftningen följs. Jordbruksverket att förtydligat 
att Länsstyrelsen inte behöver bedöma varje stödhems lämplighet och 
kompetens och lämpligheten av varje stödhems lokaler utan att det är 
organisationens lämplighet som sådan som bedöms. 

Tillstånd med ovan angivna villkor meddelas. 
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Bestämmelser som beslutet grundar sig på 

Länsstyrelsen kan ge tillstånd till den som yrkesmässigt eller i större 
omfattning håller, föder upp, upplåter eller säljer sällskapsdjur eller tar 
emot sällskapsdjur för förvaring eller utfodring. 

Frågor om tillstånd prövas av Länsstyrelsen. Vid tillståndsprövningen 
ska särskild hänsyn tas till om den sökande kan anses lämplig att 
bedriva verksamheten och om de anläggningar som verksamheten ska 
bedrivas i är lämpliga från djurskyddssynpunkt. 

Detta framgår av 6 kap. 4 § djurskyddslagen. 

Statens jordbruksverks föreskrifter om tillståndsplikt för viss 
djurhållning av sällskapsdjur, häst och pälsdjur SNFS 2019:27 saknr 
L 120. 

4 § Följande verksamheter med hund ska anses vara av större 
omfattning: 
1. hållande av 10 eller fler katter äldre än 12 månader, 
2. uppfödning av 3 eller fler kullar per år, 
3. upplåtande av 3 eller fler katter per år, 
4. försäljning av katter från 3 eller fler kullar per år av egen 

uppfödning, 
5. försäljning av 3 eller fler katter per år från annans uppfödning, 

samt 
6. förvaring eller utfodring av 4 eller fler hundar. 

Information 

Tillståndet gäller för den nuvarande verksamhetsutövaren och de 
anläggningar som angivits i ansökan. Tillståndet kan inte överlåtas. 

Länsstyrelsen får enligt 6 kap. 5 § djurskyddslagen återkalla beviljat 
tillstånd. Detta kan bli aktuellt om angivna villkor eller gällande 
djurskyddslagstiftning överträds eller inte följs. 

Beslutet medger enbart tillstånd enligt 6 kap. 4 § djurskyddslagen. 
Förprövning av anläggningen kan vara aktuellt. I vissa fall kan 
tillstånd eller anmälan enligt annan lagstiftning behövas. 

Nytt tillstånd för verksamheten krävs om verksamheten förändras 
utöver detta tillstånd. Under sådana förhållanden måste därför en ny 
ansökan om tillstånd skickas till Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen ansvarar för den löpande kontrollen enligt 
djurskyddslagen och regelbunden kontroll kan komma att ske av 
verksamheten. Om ni flyttar eller slutar med djurhållningen är det bra 
om ni meddelar Länsstyrelsen detta. 

8 (1 0) 



�änsstyrelsen Kalmar län 
Beslut 
2021-06-15 282-1605-2021 

Delgivningskvittot är enbart en bekräftelse på att ni har mottagit 
beslutet. Det är viktigt både för er och för oss att kvittot skickas 
tillbaka. Det innebär inte att ni godkänt beslutets innehåll. 

N i  kan överklaga beslutet 

Se bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av enhetschef Fredrik Ustrup med 
djurskyddshandläggare Amelie Lindholm som föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppg ifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/ dataskydd. 

Bi laga: 

1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten 
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Bilaga 1 
Överklagandehänvisning förvaltningsrätten 

N i  kan överklaga beslutet 

Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet hos 
förvaltningsrätten. 

Hur  överklagar vi beslutet? 

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller skicka er skriftliga 
överklagan till Länsstyrelsen Kalmar län antingen via e-post; kalmar@lansstyrelsen.se, eller 
med post; Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar. 

Tiden för överklagande 

Ert överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni fick 
del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ert överklagande 
kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till att ni överklagar. 
Sedan är det förvaltningsrätten som beslutar om tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor 

från den dag då beslutet meddelades. 

Ert överklagande ska i nnehålla 

• vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer, 
• hur ni vill att beslutet ska ändras, samt 
• varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Skriv också följande uppgifter, om ni inte tidigare lämnat dem: 

• person- eller organisationsnummer, 
• telefonnummer där ni kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett hemligt 

mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det), 
• e-postadress, och 
• annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå er. 

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på dessa. 
Kontakta länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 

Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna skrivelsen, 
bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. 

Behöver n i  veta mer? 

Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta länsstyrelsen via e-post, kalmar@lansstyrelsen.se, 
eller via växeltelefonnummer 0 10-223 80 00. Ange diarienummer 1605-2021. 
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