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§ 27 Bidrag 2014 till Djurskyddet Hitta katten 

INLEDNING 

1Jnr2014/106 

Ansökan har inkommit från Djurskyddet Hitta katten om bidrag för år 2014. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/34/1, ansökan 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att till Djurskyddet Hitta katten anslå 8.000 kronor för år 2014, att täckas av eget 
kapital. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att till Djurskyddet Hitta katten anslå 8.000 kronor för är 2014, att tackas av eget 
kapital. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

7 (14) 



Bilaga KS 2014/34/1 
SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -01- j 7 
Dlarienr J_ 0 j '-f f j 0 b jAktbilaga / 
Dpb· Bidrags ansökan till Sala Kommun. 

Djurskyddsföreningen Hittakatten Enköping ansöker härmed om bidrag för vår verksamhet. 

Djurskyddsföreningen Hitta l<atten omhändertar övergivna och hemlösa katter i er kommun. 

Under år 2013 har vi hittills tagit hand om ~o· katter i Sala. 

Katternas som hittas eller infångas får bo på vårt katthem på Gesällgatan 11 i En köping. 

Vi ser till att de blir veterinärbesiktade, vaccinerade, avmaskade, kastrerade samt id märkta 

innan vi försäljer dem till nytt hem. Vi annonserar också i tidningen ifall någon söker sin 

förlorade katt. Katterna utannonseras till försäljning via hemsidan www.hittakatten.com 

Katter som anses vara förvildade och ej har föruts~ttning för att att kunna omplaceras 

avlivas hos veterinär. Katter som är i väldigt dåligt skick och lider avlivas pga. djurskydds skäl. 

Vi skulle bli mycket tacksamma för ett ekonomiskt bidrag. Tidigare har vi fått KR:8.000/ år 

från Sala kommun. Detta täcker endast kostnaderna för 4 honkatters vaccineringar, 

avmaskning, kastrering, idmärkning samt besiktning. Till detta kommer kost och logi. 

Vårt avtallöpte från 2009-08-01-2011-12-31. Det står att det kan sägas upp av båda 

partner med en uppsägningstid på tre månader. Efter avtalstidens utgång skulle samarbetet 

utvärderas. Inget av detta har gjorts. Därav denna skrivelse. 

Vi märker att problemet med övergivna katter ökar markant. Vi hoppas och tror att ni 

uppskattar vårt idoga arbete. Många gånger ideellt, på nattetid, på jul/ nyår, påsk och 

semester vardag som helg. 

Väntigen Kim Lindbom Carlsson ~~{)~ 
Ordförande: Marielie falk 

Djurskyddet Hittakatten Enköping 

Vårt organisations nummer: Sl7607-207'S 


