
 

 
 

Om stiftets beredskapsplan mot sexuella övergrepp 

 
Sitter du i en styrelse inom SUK?   - Tack!! Din insats är värdefull.  
Kanske du dessutom känner till andra som ibland är ledare, chaufförer, kockar eller på 
andra sätt hjälper till?   
 
Nu vill vi berätta, eller påminna om, att alla ledare inkl. styrelseledamöter på alla nivåer 
inom SUK, som t.ex. lokalföreningar, regioner och nationella grupper, i enlighet med 
stiftets beredskapsplan ska ha gjort vissa saker för att vara en godkänd ledare inom 
katolska kyrkan och SUK. 
 
En ledare ska ha: 
1. Gått stiftets beredskapsplan   (mer information följer) 
2. Visat upp utdrag från polisregistret   (mer information följer) 
3. Fyllt i en speciell dokumentationsblankett   (mer information följer) 
 
 

 
1. Om stiftets beredskapsplan 
 
För att försöka minimera risken för sexuella övergrepp inom katolska kyrkan har det 
bestämts att alla ledare inom katolska kyrkan och SUK ska ha gått stiftets kurs i 
beredskapsplanen mot sexuella övergrepp. Med kursen menar vi den som började ges i ny 
version år 2019.  
Kursen går man antingen på plats när den ges fysiskt eller så går man den online. På 
onlinekursen ser man två inspelade lektioner och svarar på enkla frågor som visar att man 
har förstått. Därefter får man bekräftelse att man gått kursen. 
Man meddelar att man vill gå onlinekursen till: barnskyddsombud@katolskakyrkan.se 
Då får man hjälp att gå kursen. 
 

Den som vill veta mer kan läsa på stiftets hemsida. Där finns även information om när 
utbildningen ges ”fysiskt”, dvs. på en viss ort: 
https://www.katolskakyrkan.se/barnskyddsombud 
(Du kan även skanna QR-koden till höger och komma till sidan med 
utbildningar direkt.) 
 

 

 

Viktig information: From 1 augusti 2019 får man inte bidrag från SUK till sina sökta 
läger/aktiviteter om inte alla ledare och volontärer som deltar gått kursen. 
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2.  Om polisregisterutdrag   

 
Om man ska vara ledare inom SUK behöver man också beställa ett polisregisterutdrag 
som ska visas upp för stiftets barnskyddsombud/ansvarig 
präst/föreningsledare/ordförande eller uppdragsgivare inom SUK - som sedan intygar på 
blanketten (som kommer under punkt 3)  att de sett utdraget. Du ska bara visa upp det, så 
den som du visar upp det för ska inte behålla det. 
 
Polisregisterutdraget är ”Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet  
än skola och barnomsorg.” Utdraget kan beställas på polisens e-tjänst  
under  
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/ 
(Eller skanna QR-koden till höger.) 
 
 

3.  Om dokumentationsblanketten 
 
Ska man vara ledare inom SUK behöver man fylla i en dokumentationsblankett. 
Blanketten är en ny och förenklad blankett som endast gäller för uppdrag inom SUK. 
Blanketten fylls i en gång för alla och oavsett typ av SUK-aktivitet, och oavsett om det är 
på lokal- regional- eller riksnivå. Rätt praktiskt! 
 
- Vem ska blanketten skickas till?  
Svar: På blanketten står vem man ska skicka den till: Björn Håkonsson, Blidvädersvägen 6 D, 1tr, 
222 28, Lund.   
- Om man fyllt i den äldre och mer invecklade blanketten, behöver man fylla i denna nya?  
Svar: Nej, inte egentligen men vi råder alla att fylla i den här nya i alla fall då den gäller för alla 
uppdrag inom SUK. 
- Behöver man gå om kursen?  
Svar: Har man gått kursen from år 2019 och senare så behöver man inte gå om kursen. Har man 
bara gått kursen innan 2019 så behöver man gå om den. 
– Måste någon som är ledare på både församlingsaktiviteter och SUK-aktiviteter fylla i två 
blanketter? Svar: Ja. Denna nya förenklade blankett gäller bara inom SUK. 
 
 
Frågor? Mejla SUK på suk@suk.se eller stiftets barnskyddsombud Björn Håkonsson på 
mejladress barnskyddsombud@katolskakyrkan.se 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Dokumentationsblankett följer  
(Går även att ladda ner från SUKs hemsida www.suk.se) 
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Stockholms katolska Stift – Barnskyddsombudet 

Dokumentation för personer som vill åta sig volontäruppdrag inom 
verksamhet anordnad av Sveriges Unga Katoliker (SUK) 

 
 
 

DU SJÄLV (uppdragstagaren) 

Efternamn, förnamn:                           Personnummer:  
 

Gatuadress, postnummer och postort, E-post, telefonnummer: 

 
 

Lokalförening / Region / Riksaktivitet eller annan SUK-aktivitet:  

Jag har tagit del av stiftets utbildning om beredskapsplanen mot sexuella övergrepp på 
barn och ungdomar och tänker följa de trygghetsregler som nämns i denna plan i mina 
uppdrag inom kyrkan/SUK. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

(underskrivs av uppdragstagaren med namnförtydligande och telefonnummer) 

 

 

 

NÅGON SOM KÄNNER DIG  (referens) 

Den som skriver under här får mycket gärna vara någon som har sett dig arbeta med barn 
tidigare. Det kan också röra sig om annat som du har hjälpt till med, helst inom kyrkans 
verksamhet. En referens kan t.ex. vara en kyrkoherde eller annan präst.  

Jag känner ovan nämnda uppdragstagare väl och är inte bekant med något som skulle 
kunna ifrågasätta vederbörandes lämplighet att arbeta med barn och ungdomar inom 
kyrkan / SUK.   

 

……………………………………………………………………………………………… 

(undertecknas av referensperson med namnförtydligande och telefonnummer) 

 

 
 
 
 
 
 
 
  (Fortsättning på baksidan) 



 

UTDRAG UT POLISENS BELASTNINGSREGISTER 

Du ska INTE själv skriva under här nedan. Här ska antingen stiftets barnskyddsombud / en 
ansvarig präst / föreningsledare/ordförande eller uppdragsgivare inom SUK intyga att du har 
visat upp ditt utdrag från Polisens belastningsregister rörande ”Övrigt arbete med 
barn” (arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg). Du ska visa 

upp utdraget och själv behålla det sedan. Utdraget får inte vara mer än ett år 
gammalt.  

 

Utdrag av belastningsregistret rörande ”övrig verksamhet med barn” har visats upp för 
mig: 

 

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

(Undertecknas med datum, namnförtydligande och telefonnummer) 

 

 

Detta dokument skickas till: Björn Håkonsson, Blidvädersvägen 6 D, 1tr, 222 28, Lund.  
Dokumentet förvaras konfidentiellt av Barnskyddsombudet som tillsammans med 
Sveriges Unga Katoliker upprättar en lista över de på så sätt dokumenterade 
medhjälparna. Personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med 
dataskyddsförordningen. Den lagliga grunden är stiftets berättigade intresse, d.v.s. att 
behandlingen är nödvändig för kyrkans förebyggande arbete mot sexuella övergrepp på 
barn och ungdomar. Uppdragstagaren kan på begäran få en kopia av detta dokument.    

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

För att komma till polisens e-tjänst för beställning av utdrag ur belastningsregistret, 
använd QR-koden till hjälp. 

 

 

 

 

 


