
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)



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.
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