
Motion till Kretsstämma för Östersunds kommuns Röda Korskrets 2021 om 
Bildande av lokala Röda Korsgrupper 
 
Bakgrund: Röda Korsets omorganisation med sammanslagning av mindre kretsar.  Lokal 
utsatthets- och kapacitetsstudie. Erfarenheter av Coronakrisen. 
 
Vid kretssammanslagningen bildades två Röda Korsgrupper inom Östersunds kommuns 
Röda Korskrets. 
 
I norra kommundelen bildades Häggenås-Lit-Kyrkås Röda Korsgrupp. Röda Korsgruppens 
kännedom om lokala behov ledde under Coronakrisen till en snabb uppbyggnad av 
volontärbank och till sammanlänkning av lokala nätverk i form av övriga  frivillig- 
organisationer, dagligvarubutiker, apotek, kommunal hemtjänst samt sponsorer i området. 
 
Distansutbildning i Röda Korskunskap mm har genom stöd från Kretsen kunnat erbjudas 
samtliga volontärer och sponsorer. 
 
Processen, från konstaterade behov, till organisationsuppbyggnad och direkta insatser i 
form av mat- och medicindistribution i norra kommundelen var kort, effektiv och hållbar 
över tid.  Insatserna blev lättillgängliga och enkla att nyttja även för de i riskgrupperna som 
inte har vana vid modern kommunikationsteknik som hemsidor, sms etc. 
 
Röda Korsgruppen har också, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolans lokalkontor, 
erbjudit sociala kontakter och kulturinslag för grupper som pga allmänna restriktioner inte 
kan röra sig ute i samhället. Gruppen har gjort Röda Korset synligt i lokalsamhället. 
Förtroendet för Röda Korset har stärkts. 
 
Arbete i lokala Röda Korsgrupper ger möjligheter att möta lokala behov genom 
-    snabb uppbyggnad av resurser   
-    effektiv organisation anpassad till lokala förutsättningar 
-    vid behov flexibel anpassning till omvärldsförändringar etc   
 
Kretsstämman föreslås besluta 

Att ett kretsövergripande arbete inleds för att underlätta bildandet av Röda Korsgrupper  i 
hela Östersunds kommun, med inledning under våren 2021 (förutsatt att 
Coronasituationen så tillåter) genom 

att befintliga Röda Korsgrupper tar ansvar för att sprida aktuella erfarenheter av arbetet i 
Röda Korsgrupp och vid behov ger praktiskt stöd för bildande av Röda Korsgrupper i 
stadsdelar och landsbygdens kommundelar. 

Motionen ingiven av 

Häggenås-Lit-Kyrkås Röda Korsgrupp 
Erna Aschenbrenner, Bodil Henriksson Johansson, Märta Jakobsson, Maria Jora, 
Gerd Larsson Lundgren, Carina Vest, Susanne Winterqvist 
 
Kontaktuppgifter 
Märta Jakobsson 
martajakobsson28@gmail.com 

Telefonnummer 073-182 08 60 
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