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A. Inledning 

”Vi har inte kommit igång igen” – så lät det från många håll när jag tog kontakt med verksamheter för 

barn och ungdomar inom kyrkan under 2021. I takt med att restriktionerna som skulle hejda 

smittspridningen av Covid-19 under året långsamt avvecklades återgick församlingarna till 

undervisning och barnaktiviteter, på vissa platser enbart via nätet men på de flesta också fysiskt. 

Under våren ägnade jag mycken tid åt att förbereda de pedagogiska träffarna med småbarnsfamiljer 

som nämns nedan under punkt D och som kunde genomföras under hösten.  

Som denna rapport visar har Beredskapsplanens trygghetsregler tyvärr långtifrån efterlevts 

tillfredsställande inom stiftet. Det finns så gott som inga verksamheter där det inte går att anmärka 

på något. Med den nya, reviderade utgåvan av Beredskapsplanen (se nedan punkt C)  i ryggen kan ett 

mera exakt inspektionsarbete göras. Det är min förhoppning att inte minst tillkomsten av lokala 

trygghetsombud ska stärka kontrollen med insatserna och fasthålla engagemanget. Från 

stiftledningens sida har det uttryckts att det (som jag har begärt i tidigare årsrapporter) under 2022 

ska upprättas en oberoende och kompetent, extern granskning av stiftets förebyggande arbete och 

ärendehistorik vilket är glädjande.   

 

B. Anmälningar under 2021 

1. En vuxen har i ett mejl till mig gett vaga antydningar om att övergrepp ska ha ägt rum i en 

församling. Vad som gjordes eller vem det gjordes emot uppgavs inte. Ytterligare 

upplysningar har inte inkommit.  

2. En vuxen person har berättat om en form av mångårigt emotionellt utnyttjande från en 

prästs sida. Det ska ha pågått sedan den drabbade var minderårig, och det har känts som en 

sorts närmande. Det finns även rykten om andra gränsöverskridanden från denna prästs sida 

gentemot ungdomar. Fallet är preskriberat enligt svensk lag men stiftet har konfronterat 

prästen och följt upp med åtgärder. Jag har följt denna process och anser att den har 

hanterats korrekt.  

3. Enligt en diakon i ett annat samfund har en asylsökande man som avvisats från Sverige 

hamnat i ett annat EU-land och där utsatts för närgångna förslag om sexuell kontakt från en 

katolsk prästs sida (som villkor för att få hjälp). Diakonen har inte velat ge oss närmare 

information utan hänvisar till sin tystnadsplikt. Stiftet har därför inte kunnat gå vidare med 

saken.  



4. En lärare på en katolsk skola har mejlat mig om kränkande behandling av elever på skolan. 

Jag har bett om en förklaring om vad det handlar om men ännu inte fått svar.   

5. I två fall har jag kontaktats av män som legat i vårdnadstvist/skilsmässa med sina hustrur. De 

har klagat över att katolska präster har umgåtts med (besökt) deras frånskilda hustrur och 

barn. De har misstänkt att något opassande kan ha ägt rum under dessa besök men har inte 

kunnat peka på något konkret.  

6. En kvinna har sett att en präst har lagt armen om hennes son bakifrån under kyrkkaffet när 

han ville fråga denne om något. Hon upplevde det som opassande. Jag har tagit upp det med 

prästen och förmanat honom att undvika sådant.  

7. En ung kvinna ringde mig och pratade upprört och utan uppehåll om ”katoliker som säljer 

barn”. Konkreta exempel gavs inte. Jag drog slutsatsen att hon antagligen ringde för att 

uttrycka sin motvilja mot kyrkan i största allmänhet, inte för att anmäla ett brott.  

8. En präst anklagades för att ha uppträtt på sätt som kunde tolkas som hotfulla mot 

minderåriga (och vuxna). Jag talade med de inblandade och polisanmälde saken. Stiftet 

fråntog prästen hans uppdrag.  

9. Från ett stift i utlandet inkom en anmälan om ett sexuellt övergrepp mot en pojke från en 

katolsk prästs sida. Övergreppet ska ha ägt rum i en katolsk församling i Sverige på 1950-

talet. Den präst som nämndes som förövare är död sedan länge. I stiftets arkiv finns inga 

anteckningar som skulle kunna stödja berättelsen. Det är aldrig för sent att anmäla sådana 

gamla saker, och det är viktigt att det görs. Jag har försökt få kontakt med anmälaren i 

utlandet men inte lyckats.  

10. En präst från en andlig rörelse som verkar i stiftet har anmälts för onödiga vredesutbrott och 

negativ särbehandling av en vuxen deltagare som också misstänker ekonomiska 

oegentligheter och andra försummelser från hans sida. Jag har informerat generalvikarien 

om alla detaljer i fallet och själv mött prästen samt varit i kontakt med hans överordnade i 

utlandet för att få igång en utredning av hans uppträdande.  

11. En vuxen kvinna har klagat över ett tvetydigt filmklipp med sexuella undertoner som en präst 

har sms:at till henne samt lika tvetydiga uttalanden som en annan präst har kommit med. 

Liksom i andra fall som enbart handlar om vuxna (inte minderåriga) har jag överlåtit dem till 

generalvikarien.   

12. På en social verksamhet som vänder sig till vuxna i utsatta lägen har en vuxen kvinna inför 

mig – i samband med andra saker som hon var upprörd över - yttrat att en ledare begärt 

sexuella handlingar av henne som villkor för att ge henne ett uppdrag. Jag har uppmanat 

henne att nämna det för Polisen samt att ta upp det med ledningen av verksamheten. Det 

ville hon dock inte. Jag har själv talat med den anklagade och ledningen om saken och avtalat 

att verksamheten ska upprätta en policy för att motverka att sådant kan hända. Deltagarna 

ska också upplysas om någon de kan vända sig till vid sidan om verksamheten med vilken de 

kan ta upp sådana frågor. Under 2022 tänker jag återkomma och undersöka om en sådan 

policy har upprättats. Jag föreslår också att stiftet upprättar en särskild kontaktlinje för 

vuxna som upplever att de utsätts för sexuella trakasserier eller övergrepp inom kyrkans 

verksamhet.   



13. En anställd inom kyrkan har anklagats för att störa sina kollegor med obehagliga, latrinära 

skämt. Jag har uppmanat till att den anklagades arbetsledare själv ska ta upp det med den 

anklagade. Det är mitt intryck att det har skett och att det oönskade beteendet har upphört.  

Liksom under tidigare år har jag i samtliga fall (förutom nummer 9) tagit upp saken med en 

kontaktperson inom Polisen som arbetar speciellt med frågor kring sexuella övergrepp för att få en 

oberoende bedömning av hur vi bäst kan agera.   

 

C. Reviderad Beredskapsplan 

Under hösten kom stiftets nya, reviderade utgåva av Beredskapsplanen mot sexuella övergrepp mot 

barn och ungdomar som ersätter tidigare utgåvor. Den är på många punkter mer konkret och tydlig 

än de föregående, och den reflekterar också våra erfarenheter från de senaste åren. Från 

stiftsadministrationens sida har bemötandet av personer som anmält övergrepp ibland varit felaktigt. 

Olika personer har känt sig negativt bemötta eller rentav ignorerade när de har vänt sig till stiftet för 

hjälp om frågor kring övergrepp. Biskopen framhåller i sitt förord till den nya utgåvan: ”När en 

anmälan kommer till stiftets kännedom känns det tungt. Men de som anmäler gör kyrkan en stor 

tjänst och förtjänar allas erkännande.” Så heter det också längre fram i planen att sådana personer 

ska behandlas med respekt och hänsyn: ”Han eller hon ska känna sig lyssnad på, stöttad, bli tagen på 

allvar och inte ifrågasatt.” Den fortsatte utvecklingen på denna punkt ska följas uppmärksamt, och 

det tänker jag göra. Stiftets arbetsgrupp för frågor om sexuella övergrepp har inte varit så aktiv som 

den enligt beredskapsplanen ska vara, vilket jag har påpekat i tidigare årsrapporter. På 

församlingsnivå förekommer det att rätt blanketter inte har fyllts i, så att regelefterlevnaden inte har 

kunnat kontrolleras, och att lokaler inte varit lämpliga för verksamheten. Ett annat problem är att 

själasörjare som vistas tillfälligt i landet inte har fått information om trygghetsreglerna, och att 

biskopen och den lokala kyrkoherden inte har informerats om besöket. Årsrapporterna 2019 och 

2020 beskriver flera faktiska fall av olämpliga handlingar och situationer. Biskopen varnar i förordet 

till den nya utgåvan om att de ansvariga ”som framöver inte tar detta på allvar kan räkna med 

hårdare konsekvenser”. Man kan exempelvis tänka på ifall någon låter bli att anmäla sexuella 

övergrepp mot barn som sker i kyrkan – sådana tjänstefel ska också, efter de ändringar av kyrkolagen 

(Codex Iuris Canonici, CIC) som påven införde 2021, medföra skärpta straff. En skärpning är också den 

nya beredskapsplanens förväntan att inte bara stiftets församlingar och missioner, alltså 

verksamheter som står under stiftets jurisdiktion, utan att alla verksamheter som kallar sig för 

”katolska” lever upp till reglerna, ja, till och med icke-kyrkliga rörelser som exempelvis hyr lokaler av 

kyrkan för någon aktivitet med barn förväntas kunna uppvisa att de har en motsvarande 

trygghetspolicy för sina aktiviteter.  

De församlingar – heter det nu - som kan bör utse ett eget lokalt trygghetsombud som ska samverka 

med stiftets barnskyddsombud och bevaka att beredskapsplanen genomförs på plats, konkret och i 

detalj. Under 2022 tänker jag prioritera denna fråga samt göra grundligare undersökningar av 

verksamheter som inte lever upp till trygghetskraven med tanke på att anmäla de ansvariga till 

stiftsledningen för tjänstefel och begära disciplinära eller arbetsrättsliga konsekvenser.  

Även om den nya planen uttryckligen inskränker sig till att handla om barn och ungdomar är ett 

särskilt avsnitt vikt åt ”Sexuella övergrepp mot vuxna”. Här nämns så kallade sårbara vuxna (vuxna i 

utsatta lägen) som också förekommer i kyrkolagen (CIC) som egen kategori. I församlingarnas 

sociala arbete för vuxna – där sådant finns – saknas ofta policydokument för medhjälparna, vilket är 

en allvarlig brist. Här bör stiftet ta fram utkast / förslag till sådana. Planens fokuserande just nu på 



sexuella övergrepp i juridisk mening är också för smalt. Vi behöver komma åt de faktorer i den 

kyrkliga miljön som underlättar övergrepp: att tala mer konkret om missbruk av auktoritet (”andliga 

övergrepp”), små förnedringar och maktutövanden som skapar rädsla, liksom om våld (även 

emotionellt) samt trakasserier och andra sorters förtryck där ingen vågar säga ifrån. 

Beredskapsplanens begrepp ”vuxna i sårbara lägen” behöver ytterligare konkretiseras. Stöd- eller 

kontaktinstanser likt dem som stiftet erbjuder just nu i saker rörande barn bör också skapas för 

vuxna, som ovan nämnd (fall 12).   

 

D. Samtalsträffar med småbarnsfamiljer (teatern Sus & Dus) 

Det har efterfrågats att stiftet anordnar kurser för familjer om de risker kring övergrepp som barnen i 

dag är utsatta för, i vardagen, i kyrkan och framför allt via internet. Jag har valt att göra det i form av 

samtalsträffar med småbarnsfamiljer, i samverkan med min hustru Marina som under våren fick ett 

volontäruppdrag från stiftet för detta. Det anordnades under hösten på 32 platser med sammanlagt 

842 barn, förutom vuxna. Liknande träffar bokades in för våren 2022. Som utgångspunkt för 

samtalen presenterades först en kort och lättsam teaterpjäs med enkla vardagliga situationer. Som 

tematisk utgångspunkt valde vi frågan om internet och speldatorerna i yngre barns vardag. Pjäsen 

heter "Papegojan som ringde till sin mamma". Efteråt inbjöds föräldrarna till ett samtal om hur vi 

inom familjerna hanterar de risker som de nya uppkopplingsmöjligheterna innebär. Hur stärker vi en 

öppen Culture of Protection som något självklart både hemma, i skolan och i kyrkan? Barnen kunde 

välja att sitta med i sina föräldrars knä under samtalet eller få färglägga en bild under handledning, 

vilket skedde i samma lokal. Alltihop tog ungefär en timme. Det var uppmuntrande att märka 

intresset överallt och uppleva hur föräldrar också kan ge varandra praktiska tips om denna svåra sida 

av vardagslivet.    

 

E. Församlingsbesök, inspektioner och riskbedömningar, status 2021 

Översikten nedan visar vilka platser som fått besök med teaterföreställningen för barn under 2021 

samt antalet barn på varje plats.  

Översikten visar också vilken sammantagen slutsats rörande risknivån inom de enskilda 

verksamheterna som jag har dragit efter mina kontakter och besök sedan 2019. Vid min bedömning 

av risknivå utgås från i vilken grad medhjälparna är korrekt utbildade, bakgrundskontrollerade och 

dokumenterade samt i vilken grad beredskapsplanens trygghetsregler efterföljs i praktiken. Det tas 

även hänsyn till om verksamheten är omfattande / innehåller stor läger- eller reseverksamhet (= 

högre risk) eller om rapporter om övergrepp / otillbörliga händelser har inkommit, i år eller tidigare. 

Mitt eget allmänna intryck av det intresse/engagemang för barnsäkerhetsfrågor som finns inom 

ledningen – eller inte finns - vägs också in när risknivån anges. Jag vill här poängtera att omdömet 

”låg risk” enbart är en uppskattning, ibland byggande på begränsad information. Övergrepp kan 

förekomma i sammanhang där man minst väntar det. Denna översikt fasthåller status som jag ser 

den mot slutet av 2021, d.v.s. efter senaste inspektion/kontakt. Observera att översikten bortser från 

vissa missioner som inte har någon aktuell verksamhet (den indonesiska, koreanska, lettiska, litauiska 

och den syro-malebariska missionen). Katolska skolor och förskolor granskas av Skolinspektionen och 

är inte med här. Jag söker dialog med dem om barnsäkerhetsfrågor men har ingen inspektionsrätt 

där i egentlig mening.   
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(Se 
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nedan)  

 Risk
nivå 

Låg = 
L 
Med
el = 
M 
Hög 
= H 

Angered Sö 19 
sept 

      
40 

2019, 2021  2,3,4  M 

Borås Sö 10 okt       
25 

2019  6  L 

Eskilstuna Nej         - 2019  3,6,7   M 

Falun Sö 7 nov        
25 

2019, 2021  3,5,6,7  H 

Fittja Lö 30 okt        
10 

2019, 2021  6  L 

GTBG Kristus Konungens förs. Sö 3 okt        
70 

2019  3,4,6,7,17  H 

GTBG Maria Magdalenas förs. (Planerad 
våren 
2022) 

         
- 

2019  5,6  M 

Gävle Lö 6 nov       
16 

2019,2021  4,6,7.8  H 

Halmstad (Planerad 
våren 
2022) 

- 2019  4,6,7,8  M 

Haninge (Planerad 
våren 
2022) 

- 2019  5  L 

Helsingborg (Planerad 
våren 
2022) 

- 2019  7  L 

Hässleholm-Kristianstad: Hässleholm 

Hässleholm-Kristianstad: Kristianstad 

(Planerad 
våren 
2022 i 
båda fall 

- 

- 

2019 

2019                                 

 5,6,8 

5,6,8 

 H 

H 

Järfälla Ons 3 nov 70 2019  3,4,6  L 

Jönköping Fre 8 okt 19 2019,2020  4,6,7  M 

Kalmar (Planerad 
våren 
2022) 

- 2019  4,6  M 

Karlskoga Nej - Inga (se 
fotnot 9) 

 8  ? 



Karlskrona (Planerad 
våren 
2022) 

- 2019  4,6,8  L 

Karlstad Nej - 2019  3,4,6  M 

Landskrona (Planerad 
våren 
2022) 

- 2019  5,6,8  H 

Linköping Fre 15 okt 10 2019,2020,
2021 

 4,7  L 

Luleå (Planerad 
våren 
2022) 

             
- 

2019   3,5,7,8,10
,11 

 ? 

Lund (Planerad 
våren 
2022) 

- 2020  3,4  M 

Malmö: Vår Frälsares förs. Sö 26 
sept 

     10 2019,2020  2,4  M 

Malmö: Maria i Rosengårds förs. (enbart 
svenska gruppen) 

Nej - 2019  4,7  L 

Märsta Tor 4 nov 25 2019,2021  4  L 

Nacka Sö 31 okt 13 2019  6  L 

Norrköping Fre 22 okt 15 2019  Utan 
anmärkni
ngar 

 L 

Nyköping (Planerad 
våren 
2022) 

- 2019  2,5,6,8  H 

Skövde Lör 9 okt 45 2019,2021  6  L 

STHLM: Domkyrkan Fre 5 nov 30 2019,2020  2,5,10  H 

STHLM: Marie Bebådelse förs. Sö 24 okt 12 2021  3,5,6,13,1
7 

 M 

STHLM: S:ta Eugenia förs.  (Planerad 
våren 
2022) 

- 2019,2020,
2021 

 2,3,5,6,7,
10,13 

 H 

Sundsvall (Planerad 
våren 
2022) 

- 2019  3,4,7,8  H 

Södertälje, S:t Ansgarskyrkan Sö 23 okt 60 2019  Utan 
anmärkni
ngar 

 L 

Trollhättan (svensktalande församlingen) Lö 2 okt 3 2019,2021  3,6  L 

Täby  Fre 12 
nov  

6 2019  6,7  L 

Umeå  (Planerad 
våren 
2022) 

- 2019  11  ? 

Uppsala Tis 2 nov 12 2019  6, 7  L 



- Enköping Sö 17 okt 7 -------  ------  ? 

Visby Sön 23 
aug  

       1 2021  5  M 

Värnamo Sö 12 
sept  

15 2019  5,6,7  M 

Västerås Lö 13 nov 70   4,6  M 

Växjö Fre 10 
sept 

20 2019, 2021  4,6  L 

Ystad (Planerad 
våren 
2022) 

- 2019  5,6,8  H 

Örebro Lö 16 okt 20 2019  4,6,8  M 

Afrikanska missionen Nej - 2020  1,11,12  H 

Arabiska missionen, Malmö Fre 24 
sept 

1 --------  9,10  ? 

Armeniska kyrkan  -      

- Vårbygård (Sthlm) (Planerad 
våren 
2022) 

- 2019,2020  4,6,10  ? 

- Akalla (Kista) (Planerad 
våren 
2022) 

- 2019,2020  4,6,10  ? 

Burundiska missionen (Planerad 
våren 
2022) 

- 2019,2020  1,2,5,6  H 

Engelska missionen (Sthlm) Nej - 2019  10,13  H 

Eritreanska och etiopiska kyrkan Nej - 2020  1,2,5,10  H 

Filippinska missionen Nej - 2020  2,7,11  H 

Franska missionen Nej - 2020  3,4,7,8,10  H 

Italienska missionen Nej - 2020  5  M 

Kaldeiska kyrkan (Eskilstuna) Lö 20 nov       
82              

2019  4,10  L 

Kaldeiska kyrkan (Gtbg, Trollh.) Fre 1 okt 15 2019  3,4,10  H 

Kaldeiska kyrkan (Jönköping) Nej - 2019  4,7,10  M 

Kaldeiska kyrkan (Södertälje) (Planerad 
våren 
2022) 

               
- 

2019,2020  4,10  L 

Kaldeiska kyrkan (Skärholmen) Nej                
- 

----  10,12  ? 

Kaldeiska kyrkan (Linköping/Norrköping)  Sö 21 nov              
50 

-----  10,12,7  ? 

Kaldeiska kyrkan (Tensta) Nej               
- 

-----  10,12  ? 

Kroatiska missionen (Stockholm) Nej                 
- 

2020  5,6  M 



Kroatiska missionen (Göteborg) Nej                 
- 

------  8,10,12  ? 

Kroatiska missionen (Jönköping) Lör 11 
sept 

               
5 

2021  4  ? 

Kroatiska missionen (Malmö) Nej                 
- 

------  1,10,14  H 

Maronitiska kyrkan (Sthlm/Sätra, Skärholmen) (Planerad 
våren 
2022) 

                
- 

2020  3,4  M 

Maronitiska kyrkan (Gtbg mm) Nej                 
- 

2019  3,5,7,10  H 

Melkitiska kyrkan (Angered) Nej                 
- 

-----  10,12  ? 

Melkitiska kyrkan (Täby) Nej                 
- 

-----  10,12  ? 

Melkitiska kyrkan (Sollentuna) Nej                 
- 

-----  1,10,12  ? 

Polska missionen (Stockholm) Nej - 2020  4,6  M 

Polska missionen (Malmö) Nej - 2020  6,10  L 

Polska missionen (Göteborg/Angered) Nej - ------  10,12  ? 

Portugisiska missionen Nej - ------  10,12  ? 

Slovenska missionen Nej - ------  10,12  ? 

Spanska missionen., Sthlm (Planerad 
våren 
2022) 

- 2019,2020  1,5  M 

Spanska missionen, Göteborg Nej                
- 

2020  5,7,10  M 

Syriansk-katolska. kyrkan                       

- Stockholm (Kista/Akalla) (Planerad 
våren 
2022) 

                
- 

2020  4  M 

- Stockholm (Vårbygård) (Planerad 
våren 
2022) 

 2020  4   M 

- Södertälje (S:t Assias kyrka) m. 
Västerås och Eskilstuna 

Sö 14 nov               
40 

2020  7  L 

- Södertälje, Västerås, Eskilstuna.  (Planerad 
för 
Västerås 
våren 
2022) 

                
- 

2020  7,10  L 

- Jönköping, Linköping., Nässjö  (Planerad 
för Nässjö 
våren 
2022) 

                
- 

------  1,10,12  ? 

- Göteborg/  Trollhättan (Planerad 
våren 
2022) 

                
- 

2020  3,5,10  H 



      

    

Fotnoter: 

(1) Den präst som har fått ansvar för denna verksamhet saknar goda kunskaper i svenska språket. Det 

måste säkerställas att han har assistans som gör att beredskapsarbetet kan genomföras på ett 

tillfredsställande sätt.  

(2) Det saknas en samlad överblick över de typer av aktiviteter med barn och unga som äger rum inom 

verksamheten.  

(3) Vissa lokaler mindre lämpliga för barn- eller ungdomsverksamhet för att de är svårt tillgängliga/ har 

dålig insyn. Extra uppmärksamhet/tillsyn behövs under aktiviteter.  

(4) Enstaka brister i bakgrundskontroll och dokumentation av medhjälpare. 

(5) Stora brister i bakgrundskontroll och dokumentation av medhjälpare.  

(6) Det saknas dubbla ledare i barngrupperna. Det bör alltid vara minst två som tar hand om minderåriga i 

grupp. 

(7) Verksamhet och lokaler i denna verksamhets filial(er), t.ex. kapellförsamling(ar), har jag ännu ej 

inspekterat.  

Ukrainska missionen  Nej                 
- 

2020  1,4,6,(8)  L 

Vietnamesiska missionen  Nej                 
- 

2020  5,6  M 

ORGANISATIONER m.m.: Rörelsens 
ställning i 
förhållan
de till 
kyrkan 

      

Kursgården Berget, Rättvik A  2020  4,13  H 

Heliga Hjärtas kloster, Omberg B  2019  8,10  ? 

Franciskaner T.O.R., Jonsered B  2019,2020  4,11  M 

Focolare B  2020  4,11  M 

Neo-katekumenatet B  2020  5,7,8,10,1
5 

 H 

Opus Dei, Stockholm B  2019,2020  7,16  L 

Biskopsämbetet och Johannes Paulus II 
pastoralcenter 

E  --------  9,17  ? 

Projekt Hamnen, telefonrådgivning för unga E  --------  12,16  ? 

Sveriges Unga Katoliker, SUK C  2019,2020,
2021 

 2,5,8,10,1
1,15 

 H 

Malteserorden B  (2020)   8,10,18  ? 

CFC – Couples For Christ (inkl. Youth For 
Christ) 

D  (2020)  10,18  ? 

Katolsk Karismatisk förnyelse D  (2020)  10,15,18  H 

Marialegionen B  (2020)  10,18  ? 

Sankt Josessystrarnas associerade medlemmar 
CSJA 

D  (2020)  10,18  ? 

Tro och Ljus A  (2020)  (8),18  ? 



(8) Verksamheten saknar hänvisning till stiftets kontaktpersoner/barnskyddsombud på sin egen hemsida 

(där sådan hemsida finns och är känd av stiftet). 

(9) Verksamheten omfattar enligt information till mig inga aktiviteter för minderåriga.  

(10)  Inspektionsprotokoll inte klart under 2021.   

(11)  Viktig information saknas på plats.  

(12)  Jag har inte påbörjat beredskapsarbetet med denna verksamhet än. 

(13)  Det finns en lokal/ en plats där en olycka med barn lätt skulle kunna hända.  

(14)  Enligt ledande präst finns inga medarbetare, han sköter allt själv.  

(15)  Oklara ledningsformer/ ansvarsområden/ termer / interna regelbrister som komplicerar 

kvalitetsgranskningen.  

(16)  Konceptet medför/ inbjuder till att minderåriga knyter personliga band till enstaka vuxna 

ledare/rådgivare vilket rymmer riskmoment och kräver särskild uppföljning och bevakning.  

(17)  Arbetsgivaren har underlåtit att se till att anställda informeras om stiftets policy mot övergrepp 

genom att gå kursen om Beredskapsplanen.  

(18)  Det rör sig om verksamhet som i begränsad omfattning har med barn och ungdomar / vuxna i sårbara 

lägen att göra. Jag har huvudsakligen bara haft mejl-/telefonkontakt med dem, än så länge.   

(A): Rörelsen är inte ledd av katolska kyrkan utan är en självständig rörelse där en del katoliker är med. Jag har 
ingen rätt att genomföra inspektion i vanlig mening, men försöker ändå att få en bild av säkerheten i 
verksamheten.   
(B): Katolsk ordensgemenskap/ ordenslikande gemenskap/ sammanslutning med egna, kyrkligt godkända 
stadgar, men är inte under stiftets jurisdiktion.  
(C): Självständigt riksförbund med egna stadgar. 
(D): Löst organiserat nätverk av troende, vanligtvis med inspiration från utlandet.  
(E): Verksamhet knuten till stiftets centrala arbete.  

 

Jag vill avsluta med att understryka att jag och stiftets övriga kontaktpersoner välkomnar alla nya 
upplysningar om fall där barn (eller vuxna i sårbara lägen) farit illa eller riskerar göra det i kyrkans 
sammanhang. Även mycket gamla fall är välkomna (kyrkan har ingen preskriptionstid). Så även 
synpunkter på hur vi arbetar, eventuella upptäckta faktafel i denna rapport, idéer till hur vi kan göra 
arbetet bättre samt klagomål ifall någon anser att saker har glömts bort eller kommit undan, eller 
ifall någon känner att de hade kunnat bli bemött på ett bättre sätt.  
Jag är till förfogande för frågor eller kommentarer på mejl: barnskyddsombud@katolskakyrkan.se 
eller telefon: 070 – 33 22 904 och hänvisar i övrigt till den löpande informationen på stiftets hemsida 
www.katolskakyrkan.se under fliken ”Barnskyddsombud”.    
 

Björn Håkonsson, 16/5.2022  

mailto:barnskyddsombud@katolskakyrkan.se
http://www.katolskakyrkan.se/

