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2021 blev tyvärr ännu ett år präglat av 
pandemin, men efterhand som 
vaccinationsgraden ökade och 
smittspridningen minskade kunde 
kretsens verksamheter allt mer återgå till 
det normala. I skrivande stund innan jul 
känns återigen pandemiläget osäkert, men 
sannolikt kommer nya restriktioner att 
påverka oss igen. Det enda positiva med 
pandemin är väl att vår förmåga att mötas 
digitalt har ökat markant och många 
utbildningar nu finns tillgängliga från 
köksbordet. 
 
Den i särklass största förändringen för 
Röda Korset i Halmstad var flytten från 
våra lokaler på Bryngelshusgatan till nya 
fina lokaler i samma fastighet som 
Severins Möbler (f.d. SIBA butiken). Här 
finns mycket goda förutsättningar för 
kraftigt ökad försäljning av second-hand, 
vilket i sin tur innebär att vi kan generera 
ett större överskott som vi kan använda 
för att minska mänsklig utsatthet både 
lokalt och globalt. Vid invigningen den 2 
oktober hade vi äran att välkomna 
landshövdingen Brittis Benzler för att 
klippa bandet. Vår fantastiska personal 
och frivilliga har kunnat hålla vår 
secondhand öppen hela året trots de 
restriktioner och begränsningar pandemin 
inneburit, och verksamheten har levererat 
ett bra överskott.  
 
Då massvaccinationen öppnade på 
Halmstad Arena kunde vi förmedla 
kontakter med våra frivilliga till Region 
Halland som sedan anställde flera av dem 
som servicevärdar. I Oskarström hade vi 
frivilliga på vårdcentralen ända fram till 
december. 
 
När Migrationsverket utan förvarning 
började hänvisa asylsökande till sin 
anläggning i Spenshult hamnade många, 
inte minst barnfamiljer, återigen i svåra 
situationer med ovisshet, trångboddhet 
och hopplöshet som följd. Genom vår 
personal på plats har vi kunnat erbjuda 
aktiviteter och stöd för många av de 
boende. 

Under hösten har de flesta av våra 
verksamheter kunnat starta upp igen efter 
att, i bästa fall, ha gått på sparlåga sedan 
mars 2020. Längre fram i 
Verksamhetsberättelsen kan du se vilka 
grupper som varit igång och vad de gjort. 
Vår organisation och våra frivilliga har 
fortsatt att visa stort engagemang och vilja 
att stötta de mest utsatta i vårt samhälle. 
Vi har därför kunnat svara upp mot de 
förväntningar som ställts på oss både från 
individer och från samhället, och visat att 
man kan räkna med oss när läget är kärvt. 
 
Krisberedskapsgruppen har varit mycket 
aktiv, och gjorde bland annat en 
uppmärksammad insats vid branden i ett 
bostadshus vid Östra Stranden. 
Samarbetet med kommunen har fungerat 
bra. 
 
Det är mycket glädjande att vi i år kunnat 
räkna till 160 nya medlemmar i Röda 
Korset Halmstad, det gör oss starkare. Jag 
vill hälsa alla hjärtligt välkomna, ert stöd 
behövs verkligen. Vi har alltid behov av 
fler frivilliga eftersom våra tjänster är 
efterfrågade och behövda av många. Det 
finns mycket man kan göra som frivillig 
och ett engagemang kan ha många olika 
former, från att man ställer upp någon 
eller några timmar per vecka till att man 
går in i vår krisberedskapsgrupp för att 
ställa upp vid en kris. Googla på ”Frivillig 
Röda Korset Halmstad” eller ”Engagera 
dig som volontär” så kan du se vilka 
uppdrag som finns i Halmstad. 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Omslagsfoto: Styrelse,	frivilliga,	personal	och	samarbetspartners	
vid	nyöppningen	av	vår	Secondhand	på	Ryttarevägen	11	Halmstad.	
Bild:	Anita	Nilsson	
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Besök och Gemenskap 
Besöksverksamheten – vi bryr oss om människor och 
vi behöver varandra.	
 
På grund av pandemin har tyvärr många aktiviteter 
inom Röda Korsets besöksverksamheter legat nere 
under första halvan av året. När samhället öppnades 
upp kunde verksamheterna steg för steg starta igen.   
 

Frivilliga och deras kunder 
Frivilliga inom Röda Korsets besöksverksamhet hade 
regelbundna kontakter med äldre i hemmet eller på 
äldreboendet. Under pandemin när besök inte var 
möjliga bibehölls kontakten via telefonsamtal. Sedan 
när det var möjligt gjordes regelbundna besök i 
hemmen eller på äldreboenden. Besöken hos de äldre 
består av samtal med varandra, promenader, fika, 
shopping med mera. Frivilliga har under december 
månad överlämnat en julgåva i form av en chokladask 
eller en blomma till den person de besöker. 

Punktinsatser  
”Behöver du hjälp av Röda Korsets medföljare?” 
Under sensommaren 2021 och efter att våra frivilliga 
hade fått sina vaccinationer kunde vi starta upp de 
punktinsatser som ingår i besöksverksamheten. 
Frivilliga inom Röda Korset besöksverksamhet är 
medföljare till sjukhus, vårdcentral, apotek, optiker 
med mera? Beställning av medföljare har sedan 
augusti 2021 gjorts via jourtelefonen som hålls öppen 
måndag till och med fredagar klockan 9-12 eller via 
besoksverksamhet.halmstad@redcross.se  
 
Jourtelefon ”Vill du prata med en medmänniska”   
Jourtelefonen ”Vill du prata med en medmänniska” 
startades 1 juli 2020 och har fortsatt sedan dess. Vi har 
under året också haft tjänsten att ringa upp personer 
som har önskat det. Det har varit mycket uppskattat. 
Jourtelefonen är bemannad varje vardag mellan 
klockan 9-12.  

Information om verksamheterna har gjorts i form av 
visitkort med texten: ”Vill du prata med en 
medmänniska?” på ena sidan och ”Behöver du hjälp 
av Röda Korsets medföljare?” på den andra. 
Visitkorten har lämnats till diverse äldreboende, 
vårdcentraler, sjukhus andra verksamheter och på 
träffpunkter i samhället.  

Samtliga grupper inom besöksverksamheten har haft 
regelbundna möten. Oftast har de varit utomhus. 
Träffarna är viktiga forum för kompetensutveckling, 
stimulans och gemenskap. 

Pilotprojekt ”Social aktivitet på recept” 
Ett pilotprojekt har startats på ett äldreboende i 
kommunen. Rödakorsets volontärer leder ett trevligt 
småprat i mindre grupper. Det har varit mycket 
uppskattat och kommer att fortsätta och utvecklas 
vidare under nästa år.  
 
 

Promenadgrupper  
”Jag skall ut och gå. Har du lust att hänga på?” 
Ingen föranmälan, ingen kostnad, bara njuta av en ca 
30 min promenad tillsammans. Vi fanns på 8 olika 
platser runt om i kommunen på olika tider och dagar i 
veckan. Aktiviteten har annonserats i Hallandsposten. 
Hallandsposten gjorde också en trevlig artikel om våra 
promenader som startade i augusti. 
 

Några ur gruppen som promenerade vid Östra Stranden 

Samarbete med kommunens anhörigstödjare 
Under året har ett samarbete med Halmstads kommuns 
anhörigstödjare utvecklats. Det har resulterat i 
medverkan på deras möten samt uppstart av  
”Röda Korsets anhörigcafé”.  

Söndrum    
Besöksgruppen på Pålsbo Äldreboende har upphört på 
grund av pandemin samt sjukdom och dödsfall. Den 
sociala gruppen har däremot haft regelbundna träffar 
både på våren o hösten.  
 
Besöksverksamhetens seniorgrupp  
På grund av pandemin och eftersom samtliga tillhör 
riskgruppen har verksamheten legat nere under årets 
första halva. Men under hösten har gruppen träffats 
varje månad med studiebesök på bland annat nya 
Hotell Mårtensson och på BoViva samt besök på Alla 
Hjärtans Hus. 
 
Resor för seniorer   
Årets planerade resor fick ställas in på grund av 
pandemin. 
 
Utmaningar 
Verksamheterna har för närvarande 40 frivilliga och 
för att vi ska kunna nå fler äldre i runt om i 
kommunen behövs det många fler.  
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Event och insamlingar  
Vårt ansikte utåt 
 
Vår Event/Insamlingsgrupp har som syfte att i 
samband med event: 
• Ge Röda Korset uppmärksamhet i kommunen 
• Öka försäljningen i vår Second hand 
• Samla in pengar till Röda Korsets verksamheter  
• Rekrytera nya frivilliga och medlemmar 
• Uppnå samordningsvinster och bättre effektivitet 

För 2021 hade vi planerat intressanta aktiviteter samt 
välkomnande av nya viktiga frivilliga. Men 
aktiviteterna under våren fick ställas in. Butiken 
lyckades hålla öppet och i den marknadsfördes de 
centrala kampanjerna. Tack vare ett fantastiskt arbete 
av både personal och frivilliga, fina skänkta varor från 
allmänheten och företag har omsättningen kunnat 
hållas. En starkt bidragande orsak till att kunderna 
hittat till oss är marknadsföringen på sociala medier. 

Eventgruppens fokus låg istället på planeringen av och 
framtagning av marknadsföringsmaterial för flytten till 
nya lokaler på Ryttarevägen 11 i Halmstad. Med stora 
fönsterskyltar, flyers med mera informerade vi om 
förändringen. Vi tog också fram fasadskyltar för 
placering runt om på fastigheten till Ryttarevägen. På 
grund av förseningar med bygglovet kunde de dock 
inte sättas upp förrän senare under hösten. 

Nyöppning Second hand 
Den 2 oktober kunde vi välkomna allmänheten till 
den nya lokalen, som förutom Second hand även 
rymmer alla övriga verksamheter i kretsen. 
Vår landshövding Brittis Benzler och vår ordförande 
Michael Coyet talade innan landshövdingen klippte 
bandet och kön av kunder släpptes in för att fynda  
och fira med oss. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vår landshövding Brittis Benzler klippte bandet och 
höll tal om Röda Korsets viktiga arbete. 

På öppningsdagen följde vi upp höstens centrala 
rekryteringskampanj med skyltar och information i 
anslutning till entrén och kunde knyta flera nya 
volontärer till oss. 
 
Alla aktiviteterna för Världens Barn koncentrerades 
också till öppningen med bland annat ett lyckat lotteri 
Även en dagskassa i öppningsveckan kunde skänkas. 
 
Den 20 november slogs dörrarna upp till vår egen 
mycket välbesökta julmarknad i butiken. Vi hade 
lotteri och bjöd på glögg och pepparkakor.  
 
Barnen fick träffa tomtemor och tomtefar. Till dem 
kunde de lämna sina färdiglekta leksaker, som sedan 
kunde säljas för att göra andra barn glada. I gengäld 
fick de ett fint Diplom av tomten. 
 
Den 9 december fanns vi med på Alla Hjärtans Hus 
vid aktiviteten ”Det är aldrig försent” där fokus låg på 
föreningslivets möjligheter och vikten av rörelse för 
att hålla sig frisk. 
  

Det var en mycket trevlig eftermiddag med musik, 
uppvisningar och samtal kring aktiviteter för äldre. Vi 
fick tillsammans med andra föreningar möjlighet att 
presentera oss och marknadsföra allavåra 
verksamheter. 
 
Utmaningar  
Vi ser framåt och har en ny marknadsplan klar för 
2022 då vi hoppas slippa restriktioner på grund av 
coronaviruset. Vi hoppas också att den nya entrén till 
övriga verksamheter blir klar, så att de lokalerna kan 
användas optimalt. 
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Integration 
En förutsättning för att komma in i det svenska 
samhället och göra vardagen lite ljusare för de 
asylsökande  
 
En fungerande integration är en grundförutsättning för 
att asylsökande och nyanlända snabbt ska kunna bli en 
del av det svenska samhället. Samtidigt som våra 
verksamheter bidrar till just detta verkar de även 
hälsofrämjande genom att man får en möjlighet att 
bredda sina sociala nätverk och öka känslan av 
etablering och gemenskap.  
 
Röda Korset i Halmstad har ett mycket gott  
samarbete med Halmstads kommun, Migrationsverket, 
Länsstyrelsen i Hallands län, Svenska Kyrkan,  
Rädda Barnen, Agape och ett flertal studieförbund.  
Vi hoppas kunna fortsätta vårt fina samarbete kring 
gemensamma målgrupper under 2022 på samma vis 
och i samma anda! 
 
Spenshults Asylboende 
Tillsammans med Svenska Kyrkan driver vi en 
mötesplats på Spenshult som har öppet två gånger i 
veckan dit de boende kommer för att delta i våra 
aktiviteter, få medmänskligt stöd, vägledning och 
hjälp. Året 2021 har varit annorlunda på många sätt 
och inte minst på grund av pandemin som en stor del 
av vår verksamhet berörts av, både gällande 
restriktioner men också då asylsökande och nyanlända 
varit en särskilt utsatt grupp där det varit utmanande 
att nå fram med information. Vi har under året stöttat 
Region Halland på anläggningsboendet under 
särskilda vaccinationsdagar då de funnits på plats på 
Spenshult.  
 

Mikaela och Neamat framför Spenshult 
Mötesplatsens förändras och utvecklas ständigt då det 
är hög omsättning på människor. Målgruppens behov 
tillsammans med andra förutsättningar styr till stor del 
innehållet. Det som är nytt för det gångna året är att 
det återigen flyttat in många barnfamiljer på boendet. 
På grund av det och även på grunda av de restriktioner 
som stundom rått, bedriver vi nu verksamhet både i 
hus 2 och Öhrvikssalen samtidigt. I hus 2 har vi 
samma verksamhet som tidigare och i Öhrvikssalen 

har vi spelhörna med lite högre i tak där vuxna, barn 
och unga har möjlighet att delta oavsett 
förutsättningar. Utöver ordinarie mötesplats har vi 
under hösten kunnat erbjuda ännu ett aktivitetstillfälle 
i veckan, tillsammans med Rädda Barnen där barn 
varit en särskild fokusgrupp. 
 
Året har, precis som föregående år, varit utmanande 
för de boende på Spenshult. Många har en lång väntan 
på beslut bakom sig samtidigt som de ser att 
människor i deras omgivning får avslag på sina 
asylansökningar och delges utvisningsbeslut. En 
majoritet av barnfamiljerna har tidigare haft egna 
boenden och varit väl etablerade i sociala nätverk, 
samhället och skolan. Att ryckas upp från den trygghet 
man skapat sig har varit förödande på många sätt. 
Situationen bidrar till känslor av hopplöshet och 
otrygghet och många passiviseras och drabbas av 
psykisk ohälsa. 
 
Under första halvan av 2021 arbetade en anställd och 
två frivilliga på Spenshult två eftermiddagar i veckan. 
Under sommaren hade vi förmånen att erbjuda en av 
våra frivilliga en anställning vilket främjat stabiliteten 
i verksamheten och under hösten kunde vi anställa 
ännu en person fram till årskiftet. Under pandemin har 
det varit extra utmande att locka frivilliga att delta i 
verksamheten. Anställningarna har finansierats av 
Länsstyrelsen i Hallands län samt av MUCF genom 
Svenska Röda Korset.  
 
Klädutdelning/Starta upp 
Oskarström– Spenshult med omnejd 
För att tillgodose en bra start för nyanlända och 
fortsatt hjälp till asylsökande 
 
Teamet av Röda Korset volontärer i Oskarström har 
ett klädförråd för asylsökande. Eftersom det finns 
många barn så är behovet aktuellt och stort.  
Det som finns att tillgå är kläder, husgeråd, leksaker, 
sänglinne med mera, som är skänkt av givmilda 
invånare i Oskarström med omnejd.  Volontärer 
sorterar två gånger i veckan och håller öppet för 
utdelning en eftermiddag i veckan eller enligt 
överenskommelse. Teamet har kontakt med 
asylsökande från bland annat Halmstad, Torup, 
Brännögård och Kinnared. 
 
 
Utmaningar 
Det är utmanande att arbeta med människor som 
befinner sig i en svår situation, som de boende på 
Spenshults asylboende gör. Men det är också mycket 
givande och det finns oftast mycket att glädjas över, 
inte minst i värdet som finns i mellan-mänskliga 
relationer. Många gånger när allt känns mörkt och 
ändlöst kan vi finna ljusglimtar i samvaron med andra 
människor och i de aktiviteter vi gör. 
Det som varit svårast under året, utöver pandemin, har 
givetvis varit att ta hand om de ca 100 barn som flyttat 
till boendet på bästa sätt och samtidigt kunna erbjuda 
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de vuxna innehållsrika och stimulerande aktiviteter. 
Detta är något som vi ständigt blir bättre på och 
eftersom vi fått den fantastiska möjligheten att anställa 
fler personer har det gått bättre än väntat. 
 
 
Samarbetet med Agape Halmstad 
Även arbetet i nätverket Agape har förändras och 
Röda Korset har bidragit genom att stötta NGL-
ungdomarna med en studie- och en yrkescoach. På 
grund av pandemin har vi inte haft någon öppen 
verksamhet utan verksamheten har bedrivits genom 
individuella tidsbokningar.   
 
Situationen för ungdomarna som omfattas av NGL är 
svår då de är beroende av att få en fast anställning 
inom sex månader efter att de avslutat sin 
yrkesutbildning, för att få stanna i landet. Lyckas de 
inte med det förlorar de sina tidsbegränsade 
uppehållstillstånd och riskerar att hamna 
i papperslöshet och hemlöshet om de inte återvänder 
frivilligt till Afghanistan. Situationen i Afghanistan 
har även den förändrats och ett tillfälligt utvisnings- 
och beslutsstopp infördes i augusti. Även om det är en 
god sak att utvisningarna till Afghanistan upphörde en 
tid bidrog det även till att fler människor hamnade i 
limbo och stor utsatthet då de inte legat under varken 
migrationsverkets eller socialens ansvar. 
Den största utmaningen under kommande år blir att 
kunna stötta de ensamkommande som omfattas av den 
nya gymnasielagen, så att de klarar skolan och 
kommer ut i arbetslivet och kan få sina permanenta 
uppehållstillstånd. 
 
Akutboendet 
Behovet av stöd för att tillgodose basala behov för 
målgruppen ensamkommande som inte omfattas av 
gymnasielagen, är fortfarande stort och vårt boende, 
som vi driver tillsammans med Svenska Kyrkan har 
varit fullbelagt hela året. Vi har en anställd på 50 
procent som sköter allt praktiskt kring boendet samt 
agerar psykosocialt stöd för de unga som bor där. 
Eftersom huset är litet och trångboddheten ett faktum 
har coronapandemin varit en utmaning. Både den 
anställda och de boende har haft smittan men klarat 
sig bra och därefter har samtliga vaccinerats. Vi 
hoppas att det i det avseendet går bra även framåt. 
Samtliga av de boende har inlämnade 
verkställighetshinder vilka vi väntar beslut på. 
Verksamheten har finansierats av MUCF via Svenska 
Röda Korset. 
 
Språkvänner 
Stöd i mötet med det nya samhället 
Språkvänsverksamheten är viktig för att främja 
integration inte minst för de nyanlända som beviljats 
uppehållstillstånd och som ska bli en del av det 
svenska samhället. I dagsläget finns det fler nyanlända 
på kö i verksamheten än etablerade språkvänner. Fram 
till i september hade vi en halvtidsanställd 
språkvänskoordinator samt en person som 

arbetstränade i verksamheten på 50%.  Eftersom vi 
inte beviljats mer medel för verksamheten har vi 
därefter haft en ny språkvänskoordinator som tillsatts 
på 4 timmar i veckan parallellt men vår arbetstränande 
resurs. Möjligheten att anställa har lyft verksamheten 
som nu rullar på för fullt. 
 
Uppdragstiden för frivilliga språkvänner är sex 
månader med möjlighet till förlängning om båda 
parter vill. Verksamheten ämnar skapa ett utbyte där 
vi alla lär av varandra genom att vi delar med oss av 
våra kunskaper och erfarenheter. 
 
Utmaningar 
Verksamheten är mycket viktig för en långsiktig och 
hållbar integration och efterfrågan på svenska 
språkvänner är stor. Den största utmaningen under 
2022 är att lösa finansiering för en anställd samt att 
rekrytera svensktalande språkvänner. En målbild vi 
har att skapa en gemensamhetskänsla i uppdraget som 
annars kan kännas ganska ensamt för de frivilliga. 
Detta planerar vi att göra genom nätverksträffar, 
föreläsningar och olika aktiviteter. 
 

Språkcafé Vallås 
En mötesplats för integration 
Språkcaféet har varit online under covid-19 via zoom. 
Det har varit ett ganska stort deltagande från flera 
länder och övriga Sverige.   

Språkcafé på Vallås 

Den 18 november 2021 startade vi ett språkcafé live 
på Vallås i HFAB:s samlingslokal på Kornhillsvägen 
30. Det har varit ett bra deltagande under 2021. Det 
var efterlängtat att träffas och prata. Pandemin har 
varit påfrestande för alla parter. Vi hoppas på ett aktivt 
deltagande av både svensktalande och utlandsfödda 
inför 2022 eftersom behovet av att få träna	 

 
Träna svenska 
Vägen in i svenska samhället 
Deltagarna ges möjlighet att efter individuell förmåga 
förbättra sina färdigheter i att tala, läsa och skriva 
svenska. De får också information om hur det svenska 
samhället och dess traditioner fungerar.  
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Verksamheten var vilande under hela våren på grund 
av coronapandemin. 
 

Träna svenska i nya lokalen 
 
I höst började vi med promenader under fyra torsdagar 
då Röda Korset flyttade till Ryttarevägen och vi inte 
hade någon lokal att vara i. Den 7 oktober till och med 
den 9 december hade vi undervisning i nya lokalen.  
Vi har nått 24 olika elever i höst men alla kommer inte 
regelbundet, vi förlorade 7 elever när vi bytte adress. I 
snitt kommer det ca 12 elever per gång. 
Våra elever kommer från många olika länder och har 
kommit olika långt i sina svenskkunskaper. 
Vi samarbetar med studieförbundet Vuxenskolan som 
hjälper oss med materiel. 
 
Utmaningar 
Utmaningar är coronaproblematiken, ovillighet bland 
några att vaccinera sig och att få kontinuitet i 
deltagandet. För att skydda både deltagare och 
frivilliga är covidbevis nödvändigt för att få delta. 
  

Kreativa gruppen och 
Stickcaféet   	
Kreativitet och nytt liv åt textilier 
	

Efter flytten kunde också stickcaféet starta upp sin 
verksamhet och en grupp kvinnor har träffats för 
social samvaro och produktion av fina alster. 

Kreativa gruppen träffades också under hösten för att 
återanvända produkter som skänkts av våra kunder.  

I vår kreativa hörna erbjöd vi även plats för 
arbetsträning och gav människor möjlighet att 
använda sin kreativitet, vilket enligt vår erfarenhet är 
en viktig del i rehabiliteringsprocessen.  

För att ge stimulans till de boende på Spenshult har vi 
lämnat en del textilier och lånat ut symaskiner så att 
de har haft något meningsfullt att göra. 

Folkuniversitetets resurspool är en av våra 
samarbetspartners som syr tygväskor, förkläden mm 
som vi sedan säljer i vår butik. 

Utmaningar 
Vi hoppas kunna locka fler frivilliga till dessa 
verksamheter. 

	
Krimgruppen 
En medmänniska som lyssnar 
	
Att sitta frihetsberövad innebär en mycket stark 
psykisk påfrestning. Vårt mål är att som medmänniska 
underlätta för den intagne på anstalten.  
 

Vi lyssnar och samtalar efter den intagnes önskemål. 
Besöken på anstalten sker i grupp. Verksamheten har 
stort stöd ifrån Kriminalvården och uppskattas av de 
intagna. Under året har gruppen gjort nio besök efter 
att restriktionerna lättade i augusti. Gruppen har 
bestått av fem volontärer. 
 
Utmaningar 
Fortsatt engagemang och gott samarbete med 
Kriminalvården.  

 
Krisberedskap    
Medmänniskor vid kris 
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation 
och vi ska vara rustade för att finnas på plats oavsett 
om krisen som sker är stor eller liten. Mobiliseringen 
sker i samverkan med Första hjälpen-kretsen som 
påtagit sig huvudansvaret. 
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Krisberedskapsgruppen var nästan obefintlig i början 
av 2021 på grund av pandemin. Ansvaret för 
stödtelefonen vi startade 2020 hade då tagits över av 
Besök- och gemenskapsgruppen. 
 
I februari fick vi förfrågan från Länsstyrelsen om att 
hjälpa till att rekrytera vaccinationsvärdar. Vi fick 
kontakt med drygt 50 intresserade som efter att ha 
gjort våra grundkurser digitalt vidarebefordras till 
Länsstyrelsen för anställning.  
Den 7 april fick vi ett telefonsamtal om att det brann 
på Östra stranden. Där gjorde vi en insatts 7-8 april 
som blev mycket uppskattad och uppmärksammad.  
 
Den 17 juni deltog vi via Teams på kommunens 
nätverksmöte ”Beredskapsfunktion i kommunen” med 
Ann-Louise Rispling. Vi presenterade vad vår krets 
kan bidra med en eventuell händelse i kommunen. 
Vi fick även information om att kommunen är i behov 
av kvällsvanrare på olika områden i Halmstad 
kommun. Vi har gjort ett par försök att få ihop 
tillräckligt med folk för att hjälpa med det har varit få 
intresserade. 
 

Magdalena, Jessica och Anders 
 
Under året har Anders Hörström blivit ny insatsledare 
och Tony Larsson har gått in som logistikansvarig.  
 
Vår grupp har även ansvar för den minibuss	som Yen 
Rane skänkt till kretsen. 
 
Den 16 september var det äntligen dags att träffas för 
en uppdatering och informationsmöte med Anders 
Sjöstrand, Verksamhetsutvecklare lokal beredskap 
från svenska Röda korset, Ann-Louise Rispling 
Halmstad kommuns säkerhetschef och kommunens 
säkerhetsstrateg Ameli Trygg. Det var ett mycket 
intressant möte med många deltagare. 
Vi fick då även höra hur uppskattade vi är av 
Halmstad kommun. 
. 
Utmaningar 		
Vi hoppas att pandemin går tillbaka så vi med full 
kraft kan återta verksamheten!  

Under våren 2022 kommer Förstahjälpen kretsen och 
Halmstadkretsen att gå samman	

Rödakorsvärdar 
När du behöver hitta rätt eller fördriva din tid på 
sjukhuset 
 
Efter uppehållet under pandemin startade vi 
verksamheten i november 2021. Både sjukhuset och 
patienterna var glada att se oss igen. 
Rödakorsvärdarna finns på sjukhuset måndag – 
fredag. 
Under uppehållet har rödakorsvärdarna träffats vid 
några tillfällen. Det har varit ett uppskattat sätt att 
hålla kontakten. 
Vårt samarbete med sjukhuset är mycket bra. 
 
Utmaningar 
Vi hoppas att verksamheten ska kunna fortsätta enligt 
plan. Men vi måste ta hänsyn till hur 
omständigheterna kring pandemin utvecklar sig. 
Vi hoppas också kunna engagera fler kvinnor och män 
för att kunna möta sjukhusets behov. 
 

Rekrytering  
En förutsättning för att vi ska kunna bedriva 
verksamhet 
	
Rekrytering av volontärer sker via vår hemsida och i 
sociala medier. Blanketter för intresseanmälan finns 
också i vår Second hand. 
Dessutom använder vi ReachMee, Röda korsets nya 
digitala rekryteringsverktyg, där vi annonserar våra 
volontäruppdrag.  
Under höstens har Röda Korset centralt bedrivit en 
rekryteringskampanj, som vi följt upp med affischer i 
butiken. Vid nyöppningen av Second hand och under 
vår Julmarknad informerade vi om verksamheterna  
för att då värva nya volontärer 
Två ledamöter i styrelsen har huvudansvaret för vår 
rekrytering. 
 
Utmaningar 
Vår verksamhet är i behov av fortlöpande rekrytering. 
Vi hoppas därför kunna intensifiera 
rekryteringsarbetet. 

 
Second hand-butiken  
Ger hopp, räddar liv i Halmstad och i världen 
 
Att handla second hand är dubbelt så bra! 
Ungefär 80 procent av miljöpåverkan sker vid 
produktionen och världens textilproduktion släpper ut 
mer koldioxid per år än all flyg- och båttrafik 
tillsammans. 
Genom att handla det som redan är producerat spar vi 
på jordens resurser. Det är också genom att minimera 
nyköp och istället handla second hand som vi gör den 
största miljögärningen enligt EUs avfallstrappa.  
Ett enkelt sätt att göra stor skillnad är alltså att köpa 
samt skänka till oss på Röda Korset Second hand. 
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Kläder, textilier, väskor och skor som av olika 
anledningar dessvärre inte går att sälja eller återbruka 
skickar vi till återvinning. Genom att återvinna istället 
för att tillverka nytt material sparar vi på vatten,  
CO2-utsläpp samt kemikalier.   
 
Samverkan   
Vår Second hand bygger på engagemang, frivillighet 
samt delaktighet, vi har även detta år haft förmånen att 
arbeta tillsammans med ett stort antal frivilliga, många 
praktikanter, fem anställda samt en mängd olika 
företag, organisationer och kommuner.  
 

Malin med sin personal: Whahid, Khalid, Elin och Bittan   
 
Resultat   
2021 år har precis som 2020 inte varit som andra år 
och utmaningarna har varit många. Men den 2 oktober 
kunde vi öppna vår nya butik på Ryttarevägen 11.  
Det kändes härligt att få slå upp portarna till en 
nyrenoverad fin lokal och responsen har varit oerhört 
bra. Vår flytt och nyöppning är resultatet av det 
fantastiska samarbetet och den positiva energin som 
alla våra härliga volontärer, anställda och praktikanter 
bjöd på. 
 
För oss är det alltid oerhört viktigt att skapa en trygg 
och inkluderande arbetsmiljö och vara en arbetsplats 
där alla behövs, tar ansvar och utvecklas. Vi erbjuder 
en fantastisk möjlighet till arbetsträning och 
arbetspraktik för många deltagare. Vi får dagligen 
bevis på att vi förändrar människors välmående i 
positiv riktning, att vi ger dem lust att bidra till något 
större samt en gemenskap att tillhöra.   
 
Utmaningar  
Vi kommer att fortsätta vårt idoga arbete med att 
utveckla vår nya butik, vara en bra och trygg 
arbetsplats samt sträva efter ett ekonomiskt överskott 
vilket medför att vi kommer kunna göra mer social 
nytta. Vi behöver fortsatt locka nya kundgrupper till 
butiken via erbjudanden och med ett bra utbud samt 
trevligt och genuint bemötande.   
 

Studiestöd och 
Läxhjälp  
 
För att komma vidare i studierna  
Verksamheten är ett samarbete med Halmstads 
kommun och syftet är att ge stöd till barn och 
Ungdomar för att komma vidare i sina studier.  
 
Många saknar någon i sin direkta närhet som har 
tillräckliga språkkunskaper och skolgång för att kunna 
hjälpa till. 
Läxhjälpen är mycket uppskattad av både barn, 
ungdomar, föräldrar och pedagoger. Under 2020 har vi 
endast haft läxhjälp på Linehedsskolans lågstadium i 
början av vårterminen och på Stadsbiblioteket en gång 
i veckan under vårterminen. Allt detta på grund av 
pandemin.  Till Stadsbiblioteket kommer många 
elever från gymnasiet och Komvux som oftast behöver 
hjälp med matematik. 
 
Tyvärr tvingade pandemin oss även att stänga ner 
verksamheten under hela detta läsår 2021 på 
Linehedsskolan. På biblioteket däremot satte 
läxhjälpen igång i september innevarande läsår.   
 
Utmaningar 
Vi hoppas att läxhjälpen kan återupptas på 
Linehedsskolan och att det fortsätter på 
Stadsbiblioteket nästa läsår 2022  så att vi kan hjälpa 
så många elever som möjligt i deras skolarbete. 
 

 
Utbildning 
För att skapa en gemensam utgångspunkt och  
sprida kunskap 
	
Innan nya volontärer börjar sitt uppdrag ska de gjort 
introduktionskurserna ”Att vara frivillig”, 
”Rödakorskunskap” och ”Uppförandekoden”.  
Detta för att få en gemensam plattform och känna till 
Röda Korsets värdegrund. På grund av pandemin har 
kurserna genomförts som webb-kurser.  
 
”Att mötas i vardag och kris”, som också är 
obligatorisk har vi valt att skjuta på till 2022.  
 
Också utbildningar i ”Första hjälpen – 
Barnolycksfall” och ”Första hjälpen – Vuxen” med 
hjärtstartare har fått ske digitalt under 2021. 
Vi har egna utbildare och kan erbjuda utbildningarna 
på plats, men tyvärr fick alla de fysiska kurserna 
ställas in och ersättas med webb-kurser. 
 
Under året har Röda Korsets utbildningsenhet tagit 
fram webbkurser inom olika andra områden, som våra 
volontärer och styrelsen genomfört. 
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Utmaningar 
Under början på 2022 planerar vi att kunna återuppta 
utbildningar på lokal nivå främst i ”Första hjälpen” 
och ”Att mötas i vardag och kris” men ha kvar webb-
utbildningarna för grundkurserna kompletterat med till 
fysiska kurser för de som föredrar det. 
 

Information om  
Svenska röda korset 
Halmstad 
Frivi l l iga och anställda    
I Halmstad har vi 193 frivilliga samt ett stort antal 
språkvänner, som ger av sin tid och sitt engagemang i 
en eller flera verksamheter.  	

Vi har under året haft fem anställda i butiken och två 
på Spenshult på olika tider och anställningsformer. 
Dessutom har vi från och med december haft en 
projektanställd koordinator till 
språkvänsverksamheten.   

Röda korset på nätet 
På Facebook och Instagram har vi kunna följa  
Second hand. Det har under hela året varit ett viktigt 
bidrag till att försäljningen kunnat hållas uppe trots 
pandemin. 
Tradera har också blivit ett komplement till 
försäljningen i butiken. 
Vår lokala hemsida: rodakorset.se/halmstad 
informerar om våra lokala verksamheter och 
kompletterar Röda Korset centrala hemsida: 
rodakorset.se  

 
Styrelsen   
Den 27 februari hölls kretsstämman digitalt. Den nya 
styrelsen som valdes består av: 
 
Michael Coyet, ordförande 
Jeanette Winberg, vice ordförande 
Tommy Palm, kassör 
Kicki Stålnacke, sekreterare 
Ledamöter: 
Pia Eurenius  
Anna-Karin Forsberg 
Ingrid Johansson 
Kenneth Svensson 
Jessica Stewart, adjungerad  
 
Under året har styrelsen haft 10 protokollförda möten. 
På grund av pandemin fick alla vårens möten hållas 
via Teams. Under hösten har det varit fysiska möten.  
Ingen i styrelsen har något arvode. 

 
Medlemmar 
Halmstads Rödakorskrets har 1853 medlemmar. 

I december skickade vi välkomstbrev med önskan om 
God Jul o Gott Nytt År till 159 nya medlemmar.  
Det innehöll vår nya folder för Halmstadkretsen, en 
intresseanmälan för att få nya volontärer bland 
medlemmarna samt en rabattcheck på 25 % i vår 
Second hand. 

 
Ekonomi 
Försäljningen i vår Second hand-butik 
finansierar till största delen vår lokala verksamhet och 
ger oss också möjlighet att vidaresända medel till 
internationella projekt. Bokföringen hanteras av 
kretsens kassör och lönehanteringen sköts externt.  
 
Bevil jade medel 
Från Länsstyrelsen har vi fått beviljat 800 600 kr för 
arbetet med integrationsfrågor som i huvudsak bedrivs 
på Spenshult. 
  
Från Röda Korset har vi beviljats medel som kommer 
från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles-
frågor, MUCF: Vi har fått 625 000 kr till akutboendet, 
135 000 kr till arbetet på Spenshult och 360 000 kr till 
Yrkescoach för ungdomar enligt Gymnasielagen. 
  
Hallands sjukhus täcker Rödakorsvärdarnas 
verksamhet med 15 000 kronor. 
 
Kriminalvården ersätter oss för de utlägg vi har haft. 
  
Insamlade vidaresända medel  
Pandemin har gjort att vi under året haft mycket 
begränsade möjligheter till insamlingar och att avsätta 
medel från Second handverksamheten. Dock kunde vi 
i samband med Världens Barn vidaresända en 
dagskassa i butiken, 20 500 kronor samt 4 753 kronor 
från lotteri. 
 
Vi har också vidaresänt 50 000 kr till Röda Korset 
centralt till verksamheten ”Kris och Katastrof” i 
enlighet med tidigare styrelsebeslut. 

 
 
Samverkan region syd	
Urszula Hansson är ett av åtta ledamöter i Regionråd 
Syd med särskilt ansvar för kretsarna Halmstad, Hylte 
och Laholm i Halland. Enligt stadgarna skall 
regionråden vara ett led i informationsutbytet och 
dialogen mellan kretsarna och Svenska Röda Korsets 
styrelse. 	
Under året har regionrådet sammankallat till ett 
ordförandemöte för kretsarna i Halland. Mötets syfte 
var att samtala om och utbyta erfarenheter kring de 
olika inriktningarna i den nationella 
inriktningsstrategin 2020-2023 såsom 
kretssammanslagningar, behovsanalyser och 
krisberedskapsplaner. Vidare behandlades frågor 
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gällande pandemins konsekvenser på verksamheten 
och ekonomin samt samverkansbehov.	
Under året har regionrådet varit behjälplig i kontakten 
mellan Länsstyrelsen, Region Halland och kretsarna i 
Halland när det gäller stöd vid vaccinationsinsatser 
samt stöd för att öka vaccinationstäckningen. 
Halmstadkretsen bidrog med att rekrytera 50-60 
personer som hjälpte till vid regionens vaccinations-
insatser. När det gäller vaccinationstäckning har 
kretsen hjälpt till att sprida FHM information i  
Second hand-butiken, informerat om Region Hallands 
ambulerande vaccinationsbuss samt erbjudit Region 
Halland att placera bussen utanför butiken.	

 
Kvalitetssäkring 
Den 2 juni träffades styrelsen och frivilligledarna  i 
Alets klubbstuga för en uppdatering om läget i de 
olika verksamheterna under pandemin. 
Den 16 oktober hade frivilligledarna och styrelsen en 
planerings- och utbildningsdag på Tylebäck. Under 
förmiddagen gick vi igenom aktuell information och 
informerade om ansvarsfördelningen i våra olika 
verksamheter samt hur långt vi kommit i uppstarten 
efter nedstängningen. Vi hade också workshops i hur 
vi ska bli ”Top of Mind” i folks medvetande när det 
gäller välgörenhet i Halmstad och världen. 
 
Under eftermiddagen uppdaterade vi i grupper vårt 
marknadsföringsmaterial och gav synpunkter på hur 
vår hemsida kan bli bättre. Därefter tog vi fram nya 
verksamhetsplaner för 2022.  

Frivilligledarnas träffar i verksamhetsgrupperna har 
kunnat återupptas i full skala under hösten. Tidigare 
träffades de utomhus när det gick att lösa. 

Hållbar utveckling  
Röda Korset arbetar med ekonomisk, ekologisk och 
social hållbarhet. Lars Salomonsson från vår krets är 
en av Röda Korsets hållbarhetsambassadörer i Region 
Syd (Skåne och Halland). På grund av pandemin har 
inga utbildningar med kretsar påbörjats under 2021, 
men nya utbildningar planeras till våren.	
		

 
Valberedning   
Kretsstämman utser en valberedning som lämnar 
förslag till kretsstämman på personer till de poster i 
styrelsen som stämman har att välja. 
Under året har valberedningen haft ett antal 
telefonmöten och på hösten ett par fysiska möten.  
I oktober träffade valberedningen styrelsen för att 
stämma av behovet av nya styrelsemedlemmar.		
Valberedningen består av	Lars Salomonsson, Berit 
Ekberg och Urzsula Hansson.	
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Nästa verksamhetsår  
Vårt mål och vår ambition är att fortsätta 
vara en självklar mötesplats där vi arbetar 
med att överbrygga språk- och 
kulturolikheter samt bryta isolering och 
utanförskap.  
 
Vi fortsätter vårt arbete med kvalitetssäkring 
av kretsens planerings- och 
uppföljningsprocess.  
 
Vi planerar att Förstahjälpen-kretsen ska slås 
samman med Halmstadkretsen och vi 
kommer att fördjupa samarbetet med 
Halmstad kommun avseende bland annat 
krisberedskap. 
 
Fokusområden 
• Öka omsättningen i vår Second hand 
• Nå fler ensamma för att bryta isoleringen 
• Riktat arbete med integration 
• Rekrytera fler frivilligledare och frivilliga 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ett stort tack till alla 
som bidragit till 
verksamheten 2021!	


