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Tack till... 

vårdsstyrelsen, Socialstyrelsen, ICA Maxi, ICA stiftelsen, 

rödakorskretsarna i Berg, Ryd, Kalvsvik, Åby-Tjureda, Urs-

hult, Vederslöv-Dänningelanda, Lammhult, Västra Torsås, 

samt Dacke rödakorskrets.  

Vi har under året haft insamlingsbössor på; Kvantum Norre-

mark och Teleborg, Ica Supermarket Dalbo, Hovshaga och 

Cityhallen, ÖB, Cirkel K Teleborg, Snack och sånt Dalbo, 

Fiskebilen, St1 Dalbo, Media Markt och förbutiken ICA 

Maxi. ICA Maxi efterskänker avgiften när vi växlar in myn-

ten hos dem. 

Växjö Lakers och Menigo Foodservice skänkte julblommor 

till oss som delades ut av våra besöksvänner till de äldre 

som de besökte. 

Vi vill även uppmärksamma några av de föreningar som vi 

har haft fina samarbete med under 2020; Goda Krafter, SOR

-optimisterna Sigfrida, Bilda Studieförbund, Studieförbundet 

Vuxenskolan, Lammhult- och Braås samhällsföreningar, 

Studieförbundet Sensus, samt rödakorskretsarna i Braås/

Dädesjö, Lammhult, Ingelstad, Nöbbele.  

Vi har haft ett väldigt gott samarbete med Araby Park Arena 

och Växjö bibliotek under flera år så även i år.  

Under vårt arbete med matleveranserna fick vi ovärderlig 

hjälp ifrån våra praktikanter Ruth Tshibangu och Stephanie 

Sofianidou, ert engagemang och stöd gjorde vårt arbete både 

lättare och roligare. 

Slutligen ett stort tack till alla goda samarbeten vi haft under 

året med andra aktörer, ingen nämnd ingen glömd,  och som 

vi hoppas fortsätter många år framöver, ni är alla viktiga för 

oss! Speciellt tack till Dacke rödakorskrets för ert stora stöd 

och till Diakonicentrum för trevliga möten och värdefull 

information!  

 

Det är många aktörer, så väl privatpersoner som myndig-

heter, företag och föreningar, som är avgörande för att 

Röda Korset i Växjö ska kunna ge stöd till personer i ut-

satta situationer. Nedan följer några av dem som vi vill 

tacka för deras stöd under 2020: 

När våra verksamheter startade upp för terminen 2020 

hade vi över 250 aktiva volontärer som ställde upp med 

sin tid och sitt engagemang. I mars pausade vi alla våra 

aktiviteter då vi inte kunde garantera våra volontärers 

säkerhet. Under vårt arbete med att handla åt äldre och 

personer i riskgrupp hörde ett 60-tal personer av sig och 

ville hjälpa till som volontärer.  

Med medlemmarnas stöd blir vi en stark röst i Växjö, där 

vi kan vara opinionsbildare och vara med och påverka. 

Under året har medlemmar från rödakorskretsarna i 

Rottne-Tolg, Kalvsvik och Vederslöv anslutit sig till 

Växjö rödakorskrets för att under 2022 bilda en stor kom-

munkrets. När 2020 avslutades hade vi 1 114 medlem-

mar.  

När pandemin bröt ut ställde vi snabbt om våra verksam-

heter för att stötta de äldre och personer i riskgrupp som 

isolerat sig i hemmet med att handla och leverera mat. 

Till vår hjälp hade vi både  Svenska Kyrkan och Ulriks-

bergskyrkan som ställde upp med personal, volontärer 

och bilar, vilket var en enorm hjälp. ICA Maxi och Stora 

Coop i Växjö var ett stort stöd för oss för när vi handlade 

under våren. De kom med goda idéer och bra lösningar 

som förenklade vårt arbete avsevärt. 

Linnéuniversitet ställde upp med lokaler, gratis WiFi och 

allmänutrymmen, när vi behövde större lokaler till vår 

läxhjälp för att minska smittrisken under pandemin. 

Under året har vi fått ekonomiska bidrag från Länsstyrel-

sen Kronoberg, Skolverket, Växjö kommun, Kriminal-

I vårt eget land ökar behovet av insatser från civilsamhället. För att lyckas med detta är det 

viktigt på det lokala planet att frivilligorganisationerna och de kommunala verksamheterna 

utvecklar former för samverkan. 

Under de senaste åren har denna samverkan handlat mycket om insatser med anledning av 

att stora grupper av flyktingar sökt sig till Sverige. En annan utmaning har varit den ofri-

villiga ensamheten. Ett av vår tids största utmaningar när det gäller den psykiska ohälsan. 

År 2020 utmärktes framför allt av pandemin som under tidig vår spred sig över världen. 

För Växjökretsen innebar det total omställning av verksamheterna. Vårens arbete handlade om att hjälpa äldre med 

matinköp för att undvika risken att utsättas för smitta. Med anledning av smittoriskerna tvingades vi att pausa flera 

av våra aktiviteter. Under hösten kom vi dock igång med framför allt hembesök, sjukhusvärdar,  häktesbesök, vissa 

integrationsinsatser etc. 

I övrigt har året handlat om bildandet av kommunkretsar. Arbetet kommer att fortsätta under år 2021. 

Växjö rödakorskrets har över 1 000 medlemmar och 250 volontärer – de gör skillnad! 

Stefan Bergström, ordförande i Växjö rödakorskrets 
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Det har minst sagt varit ett annorlunda år och när vi blickar tillbaka är det både med frustration och stolt-

het. Frustration över alla verksamheter som inte kunnat vara igång under året, med stolthet hur vi väx-

lade om våra verksamheter för att kunna ge stöd till dem som behövde det mest just då. Året har krävt 

många kreativa lösningar. 

När verksamhetsåret inleddes var alla våra aktiviteter i gång. Med 250 aktiva volontärer kunde vi göra 

hembesök, erbjuda läxhjälp, cykel- och simskola, anordna mötesplatser, ge stöd på Växjö lasarett, mat-

cha mentorspar, med mera. När verksamhetsåret avslutades i december var många av våra aktiviteter 

fortfarande pausade, ett fåtal volontärer kunde göra uppdrag, men behovet av vårt stöd var stort. 

Verksamheten 2020 

Kort sammanfattning av 2020 

Januari 

Samtliga av våra aktiviteter som haft juluppehåll startar 

upp i början av januari. 

Samverkansrådet har sitt första möte för året. 

Vi deltar på Välkomstmässan på Linnéuniversitetet för 

att rekrytera nya volontärer. 

Integrationssamordnarna deltar på seminarium, anordnat 

av Invandrarindex, i Stockholm 

Februari 

Vi anordnar en utbildning i Första Hjälpen - Hjärt- och 

lungräddning för våra volontärer. 

Läxhjälparna bjuds på lunch på Teleborgs slott i mitten 

av februari. 

Vi är med på Söraby-Tolgs årsmöte, där vi berättar om 

vår sociala verksamhet mot äldre. 

Simkurs för asylsökande kvinnor startar upp. 

Kretsstämman hålls innan februari månads slut. 

Mars 

ALLA aktiviteter pausas på grund av pandemin. 

Första informationsträffen för spontanfrivilliga som vill 

hjälpa till under pandemin hålls i mitten av mars, vi har 

nio tillfällen till innan aktiviteten avslutas. 

De första matkassarna till äldre och personer i riskgrupp 

levereras i slutet av mars. 

Ruth och Stephanie började sin praktik hos oss. 

April 

Under hela april tar vi emot inköpslistor, handlar och 

levererar matkassar till totalt 92 hushåll. 

Maj 

Vi fortsätter med inköp och leveranser till isolerade per-

soner i riskgrupp under hela maj. 

Mentor till Mentor avslutas efter tio år. 

Juni 

En ny grupp med rödakorsvärdar startar upp på Växjö 

lasarett för att hjälpa och stötta personer som besöker 

sjukhuset.  

I mitten av juni lämnar vi över ansvaret för matleveranser 

till Växjö kommun. 

Juli 

Sommarspråkcafé är igång under hela juli och en bit in i 

augusti med max 4 deltagare per gång. 

Augusti 

Johann Knigge, chef för Nationell verksamhet, SRK, be-

söker Växjö och kretsen för att uppmärksamma konse-

kvenserna av den Nya Gymnasielagen (NGL) 

September 

Josefin Zoella, SRK, informerar på Araby Park Arena om 

hur Röda Korset kan stötta i återvändandet.  

Cykelskolan startar upp för höstterminen. 

Oktober 

Läxhjälpen startar upp på Linnéuniversitetet. 

Simkurs för asylsökande kvinnor startar upp för höstter-

minen. 

November 

Läxhjälpen på Linnéuniversitetet stänger på grund av de 

nya restriktionerna.  

Svenska för nybörjare startar upp igen 

Häktesbesök i grupp börjar igen, nu i coronaanpassade 

lokaler och maxantal deltagare. De enskilda besöken är 

fortsatt pausade. 

December 

Den 17 december är vi luckan i Växjö Lakers julkalender 

där julblommor överlämnas av Växjö Lakers som våra 

besöksvänner senare ger till den äldre de besöker. 

Den 16 december är våra rödakorsvärdar luckan i Region 

Kronobergs adventskalender. 
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Hälsa och delaktighet 

Social verksamhet 

Målet med den sociala verksamheten är att vara ett stöd 

för människor i en särskilt utsatt situation. Vi arbetar med 

hälso- och trygghetsfrämjande verksamheter som stärker 

människors inneboende kraft och hjälper till att bryta den 

ofrivilliga isoleringen. Med våra olika sociala aktiviteter 

ger vi möjlighet till ökad gemenskap och delaktighet i 

samhället.  

Att drabbas av ensamhet och isolering kan hända vem 

som helst i olika situationer och det är något som vi dag-

ligen märker av inom verksamheten. Detta har tydligt 

ökat under året som en följd av coronapandemin. Många 

som är vana att leva ett socialt aktivt liv måste isolera sig 

i sina hem utan att kunna ta emot besök på grund av pan-

demin. Alla våra olika aktiviteter har fått ställas om och 

en del har fått pausa helt.  

Våra besöksvänner gör vanligtvis hembesök en gång i 

veckan. Tillsammans med den äldre fikar de, går en pro-

menad, åker på utflykter eller något annat som den äldre 

är intresserad av. Besöken från oss är ofta den enda soci-

ala kontakt den äldre har och hjälper till att bryta deras 

ofrivilliga isolering. När pandemin startade avbröt vi alla 

fysiska besök och volontärerna övergick till att ha tele-

fonkontakt med de äldre. Under sommaren skedde några 

av besöken utomhus och under hösten har vi återgått till 

fysiska besök för de äldre med vissa restriktioner såsom 

att hålla behörigt avstånd, vara symptomfri och använda 

munskydd om det krävs. De som under hösten har fått en 

ny besöksvän träffas utomhus, tar promenader eller hörs 

av via telefon. 

Tillsammans med Växjö kommun har vi under flera år  

haft Träffpunkter för äldre. De riktar sig till de äldre 

som bor i eget boende. Som volontär är man ett samtals-

stöd, ser till att alla har det bra och gör i ordning och ser-

verar fika. Träffarna fick stängas under våren på grund av 

restriktionerna. Under hösten öppnades några upp igen 

med utomhusaktiviteter såsom promenader och lättgym-

nastik men fick även de stängas när det infördes ytterligare 

restriktioner på senhösten. 

En grupp volontärer besöker varje vecka ett särskilt boende 

för att tillsammans med de boende träffas för en stunds ge-

menskap och fikastund. Volontärerna förbereder ett tema 

som samtalsämne och det kan exempelvis handla om gamla 

Växjö, kungligheter men även aktuella händelser i varda-

gen. Denna aktivitet är pausad sedan mars. 

Högläsarna läser för en grupp äldre eller enskilt på sju sär-

skilda boenden. På grund av besöksförbuden på samtliga 

äldreboenden i Växjö kommun är högläsningen pausade 

sedan mars. En av volontärerna började i juli att läsa digitalt 

för en grupp äldre på ett av boendena. Volontären sitter 

hemma och läser samtidigt som hen är uppkopplad på en 

storbildsskärm på boendet. På så sätt kan de äldre delta i 

läsningen och vara med nästan som vanligt. 

Vi erbjuder medföljare, i mån av tillgång på volontärer 

som kan ställa upp, vid exempelvis läkarbesök eller tandlä-

kare. Dessa uppdrag bokas alltid i förväg. Det händer också 

ganska ofta att besöksvännerna följer med den äldre den 

besöker på sina olika bokade besök. Det går också att boka 

in en rödakorsvärd som tar emot i entrén på lasarettet för att 

hjälpa till. 

Rödakorsvärdar finns i entrén på lasarettet och även på 

akuten. Deras uppdrag skiljer sig något åt men den huvud-

sakliga uppgiften är att stötta patienter och anhöriga vid 

besök. Värdarna hjälper besökarna att hitta rätt mottagning 

respektive avdelning och om det finns tid sitter de med i 

väntrummet. Att besöka lasarettet kan medföra många tan-

kar och oro och det kan då kännas tryggt att ha någon att 

prata med. Våra ordinarie rödakorsvärdar i entrén, som till-

hör riskgrupp 70+, har sedan mars pausats på grund av re-

striktioner. En ny grupp med värdar har sedan sommaren 

varit aktiva och sporadiskt bemannat vår hjälpdisk i entrén. 

Värdarna på akuten har varit pausade sedan mars på grund 

av smittorisken. 

Häktesbesökare är en neutral samtalspartner som inte tar 

ställning till vad personen de möter är häktad för. Volontä-

rerna besöker alltid häktet två och två och tillsammans med 

en grupp häktade fikar man och samtalar om vardagliga 

ting. Några av volontärerna gör även enskilda besök hos de 

häktade som sitter med restriktioner. Häktestiderna är ofta 

långa och det innebär en stor psykisk påfrestning att sitta 

isolerad länge som kan få psykiska konsekvenser. Besöken 

från våra volontärer är ett välkommet inslag i de häktades 

vardag. Besöken hade uppehåll mellan mars-november. 

Sedan november är besöken anpassade för att minska smit-

torisken. Man träffas i besöksrummet med en plexiglasskiva 

emellan och personalen ser till att besöken sker så säkert 

som möjligt. De enskilda besöken går för tillfället inte att 

genomföra. 
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Stickgruppen träffas varje tisdag och tillverkar babypa-

ket, samt mössor, vantar, sockar och tröjor till lite äldre 

barn. Babypaketen lämnas vidare till BB och de lite större 

kläderna skickas till hjälpbehövande i andra länder. Grup-

pen tillverkar också nallar som lämnas till våra värdar på 

akuten och till ambulanspersonalen. Nallarna delas ut till 

barn och dementa som besöker akuten eller behöver åka 

ambulans. Stickgruppen har varit pausad större delen av 

året men volontärerna fortsätter att handarbeta hemifrån 

för att sedan lämna in det till kretsen.  

Under sommaren hade Anhörigföreningen sitt anhörigcafé 

öppet i minigolfklubbens trädgård. I september fortsatte 

caféet inomhus i klubbhuset och en av våra volontärer 

deltog där med att ordna fika och vara ett samtalsstöd för 

besökarna. Senare under hösten beslutade Anhörigföre-

ningen att flytta sitt café till Domkyrkocentrum där be-

söksantalet reducerades och vår medverkan behövdes inte 

längre. 

Integrationsverksamhet 

Läxhjälpen är integrationsverksamhetens mest besökta 

verksamhet och med både Växjö Rödakorskrets och 

Kolombinas Rödakorsgrupps mötesplatser har vi i snitt 

230 elever och 105 volontärer varje månad. När covid-19 

slog till på allvar i mars blev vi tvungna att stänga de båda 

läxhjälpsmötesplatserna tillfälligt, då vi var för många 

personer på för liten yta. 

Inte förrän i oktober kunde vi, i samarbete med Linnéuni-

versitetet, öppna upp läxhjälpen igen. Vi fick under mån-

dags och onsdagskvällarna låna två lektionssalar och fick 

även tillgång till att utnyttja allmänna utrymmen. De större 

lokalerna gjorde det lättare för oss att hålla avstånd till 

varandra. Det blev även lättare för både volontärer och 

deltagare att ta sig till läxhjälpen då det går fler bussar 

direkt till området. Förhoppningen var även att eleverna 

blev mer bekanta med universitetet och fick mer informat-

ion om högre studier. Tyvärr fick även den stängas ner på 

grund av de nya restriktionerna.  

Vi har dock sedan maj kunnat erbjuda läxhjälp online 

tack vare Röda Korsets Ungdomsförbunds webtjänst där 

elever och volontärer kan logga in och få kontakt via digi-

tala mötesplatser. Det har inte fungerat för alla då många 

vill kunna träffa sin läxhjälpare, men det är ändå ett bra 

alternativ under omständigheterna. Några av eleverna 

från vår verksamhet har även hört av sig till oss för att be 

om privat läxhjälp via digitala möten och detta har kun-

nat ordnats internt med några av de befintliga volontärer-

na.  

Under 2019 tilldelades läxhjälpen ett stipendium från 

HM Kung Karl XVI Gustavs stiftelse för ungdom i Sve-

rige för vårt arbete med unga. Vi valde att använda peng-

arna till att bjuda samtliga läxhjälpsvolontärer på lunch 

på Teleborgs slott. En söndag i februari avnjöt vi en god 

två-rätters lunch med tillhörande guidning. En väldigt 

trevlig och uppskattad dag.  

Integrationsverksamheten har i många år bedrivit språk-

café för nyanlända och asylsökande, och så även i bör-

jan av 2020. Tillsammans med svensktalande volontärer 

sitter gruppen tillsammans och övar på samtal, spelar 

ordlekar och läser nyheter tillsammans. Men i mars fick 

vi pausa caféet under tre månader. I juli startade vi upp 

ett tillfälligt sommarspråkcafé utomhus. Språkcaféet är 

en uppskattad verksamhet och människor som vill träna 

svenska efterfrågar det ofta. Innan covid-19 hade vi ett 

snitt på 6 deltagare per tillfälle och under sommarspråk-

caféet varierade deltagandet mellan 1–4 personer per 

tillfälle.  

I mitten av januari gick integrations- och besöksverksam-

heten ihop och startade ett språkcafé/träffpunkt på 

Araby Park Arena. Konceptet var att bjuda in ensamma 

äldre, etablerade svenskar, till att komma och träna språk 

tillsammans med nyanlända kvinnor som var hemma på 

dagtid. Målet med träffpunkten var att minska den ofri-

villiga ensamheten och öka integrationen på Arabyområ-

det. Träffpunkten var uppskattad och vi hade ett snitt på 

6 deltagare varje vecka. Även denna pausades i mars och 

hade inte startat igen vid årets slut. 

En samtalsgrupp för kvinnor bosatta i Araby har länge 

varit efterfrågad. Många kvinnor i Araby är oroliga för 

sina barn, oroar sig för arbete eller vill bara ha en egen 

plats att känna en stunds gemenskap med likasinnade. 

Samtalsgruppen startade under senhösten 2019 i samar-

bete med SOR-optimisterna Sigfrida. Deras funktion har 

varit att närvara vid samtalen som stöd och konversat-

ionsstartare. Samtalen har varit ett välkommet inslag för 

många kvinnor som haft behovet att träffa andra kvinnor 

och prata om sådant som kan kännas tungt. Vid varje 

tillfälle deltog mellan 4–5 kvinnor. Tyvärr hann vi bara 

med två tillfällen under året innan vi fick stänga ner och 

det fanns ingen möjlighet att starta under höstterminen.  

Vi har under året 2020 sökt regeringsmedel från Svenska 

Röda Korset för ett fortsatt samarbete med den ideella 

föreningen Goda Krafter i Växjö. Goda Krafter arbetar 

med att stötta ensamkommande unga att hitta boende, 

tillgodose deras basala behov och ge möjlighet till en 

meningsfull fritid genom att anordna aktiviteter. Vi har 

sedan 2019 samverkat med Goda Krafter för att ge stöd 

till målgruppen.  
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Tidiga insatser för asylsökande (TIA) är en verksamhet 

som Växjökretsen drivit sedan hösten 2018. Vi har fått po-

sitiv respons och kunnat visa på goda resultat genom alla 

projektperioder. När Covid-19 slog till rejält i landet hade 

Växjökretsen inget annat val än att stänga ner verksamheter 

som innebar många människor på samma mötesplats. Av 

den anledningen beslutades det att Länsstyrelsen pausade 

vår då pågående projektperiod i fyra månader, från 1 maj – 

1 september. I TIA ingår samhällsinformation, cykelkurs, 

simkurs och svenskkurs för nybörjare: 

 

Varje fredag från 24 januari till och med 13 mars höll vi 

samhällsinformation för asylsökande vuxna män och kvin-

nor i Studieförbundet Sensus lokaler. I snitt var deltagaran-

talet 20 personer per tillfälle. Sensus är en samarbetspartner 

i projektet och tillhandahåller lokaler samt översättare på 

arabiska och persiska. Fredagen den 20 mars skulle en in-

formatör från Socialtjänstens Barn och Familj hålla inform-

ation för gruppen men avbokade på grund av pandemin och 

efter det avbokade samtliga inbokade informatörer och vi 

fick pausa aktiviteten. Vid uppstarten i september hade vi 

ingen bra alternativ lösning till samhällsinformationen och 

aktiviteten var vilande året ut. 

På grund av pandemin så beslutade vi att inte hålla en cy-

kelkurs under vårterminen, som van-

ligtvis brukar starta i april. Så vid upp-

starten i september var det många som 

ville lära sig cykla och totalt över hela 

kursen hade vi 18 kvinnor som deltog. 

Det är fler än vi någonsin haft på cy-

kelkursen tidigare. Tack vare ett sam-

arbete med Lammhults samhällsför-

ening kunde vi låna sex cyklar i bra 

nybörjarstorlek och med stång och 

handtag baktill för volontärerna att 

hålla i och hjälpa till med balansen. 

De nya cyklarna passade perfekt i 

pandemitider då deltagare och volon-

tär inte behövde vara så nära varandra 

som varit nödvändigt tidigare. Kursen 

avslutades med en teorilektion där vi 

pratade om trafikregler, tränade på 

skyltar och pratade allmänt om säker-

het och regler för cyklister. Varje del-

tagare fick med sig ett informations-

häfte på det språk som passade dem. 

Simkursen, som hålls endast för kvinnor, anordnar vi i ett 

samarbete med Solvändans simförening. Vårens simkurs 

hölls under dagtid på torsdagar och som mest hade vi sex 

deltagare. Efter uppehållet av projektet beslutade vi att 

hålla kursen på lördagar då det var lättare för kvinnorna att 

delta på en helg samt att det passade bättre för våra två vo-

lontärer. När höstterminen startade hade tio kvinnor anmält 

sig men de blev färre under kursens gång. Efter de nya re-

striktionerna i början på november var det bara fyra delta-

gare kvar vilket gjorde det möjligt för oss att fortsätta kur-

sen hela projektperioden ut. För kvinnorna betyder för-

mågan att kunna simma mycket. De får bättre självkänsla 

och blir mer självständig. En del kvinnor kliver i vattnet för 

första gången när de kommer till oss medan andra vill frä-

scha upp sina tidigare kunskaper. Simkursen är mycket 

uppskattad och efterfrågad.  

Svenskkursen leds av en av våra volontärer som under 

många år har hållit olika former av svenskträning hos oss. 

Under vårterminen innan Covid-19 hade vi en grupp med 

sju deltagare, vuxna asylsökande män och kvinnor. Svensk-

kursen pausades i mars och startades inte upp igen förrän i 

början av november. Samordnare för verksamheten tog 

beslut tillsammans med volontären att ha en mindre grupp 

med högst fem deltagare. Med en sådan liten grupp och 

med åtgärder som att placera borden långt ifrån varandra 

och ha handsprit tillgängligt på plats kunde svenskkursen 

hållas utan problem under hela resterande projektperiod.  

Restoring Family Links Växjö (RFL), som tidigare var 

Flyktinggruppen Växjö, arbetar främst med eftersökning av 

anhöriga, men även resestöd och återkopplingsärenden. 

Under året har de haft ett efterforskningsärende och tretton 

återkopplingsärenden. De påbörjade en process för hur de 

ska jobba med återkopplingsärenden, som testades under 

hösten och kommer att utvärderas längre fram. Gruppen 

har cirka 40 återkopplingsärenden, per-

soner som har varit på besök och har en 

pågående eftersökning av sina familje-

medlemmar. När de inte har inbokade 

besök är det dessa återkopplingsärenden 

som gruppen jobbar med.  

Under året har organisationsförändringar 

gjorts inom RFL-verksamheten nation-

ellt. Eftersom besöksfrekvensen har 

minskat har det centralt beslutats att en 

del RFL-grupper ska avvecklas, andra 

görs till ambassadörer och vissa grupper 

är kvar. Av tidigare 28 RFL-grupper är 

nu elva kvar. Växjögruppen, tillsam-

mans med bland annat Malmö och Göte-

borg kommer att fortsätta vara aktiva. 

Växjögruppen kommer få ett större geo-

grafiskt område framöver och uppdraget 

breddas också med att vara mer aktivt 

uppsökande. 

Växjös RFL-grupp deltar också vid 

många tillfällen som referensgrupp för 

att ta fram nytt informationsmaterial, pilotverksamhet eller 

undersökningar. I november blev gruppen intervjuade av 

Svenska Röda Korsets avdelning Hälsa och Vård för en 

internationell rapport om effekterna av Covid-19 och mi-

granters tillgång till vård och välfärd. 
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Mentor till mentor är en verksamhet som vi har bedrivit 

sedan 2011. Målet är att skapa möten mellan nyanlända 

och etablerade svenskar och syftar till att underlätta integ-

ration i samhället genom dessa möten. Under många år 

var verksamheten mycket efterfrågad och i samband med 

den stora flyktingvågen 2015 var intresset som störst. 

Under verksamhetsåret 2020 påbörjades ett samarbete 

med Studieförbundet Bilda för att nå ut till fler männi-

skor. Samarbetet var lyckat och fungerade för båda parter 

och mellan januari och april 2020 matchades totalt sju 

mentorspar och 18 unika individer.  

Mentorskapet har betytt mycket för båda parter som mat-

chas ihop som varandras mentorer. Bland annat har det 

inneburit ett utökat kontaktnät, förståelse för andra män-

niskor och kulturer för båda, förbättrad svenska och fram-

för allt, en vän! Många av våra matchade mentorspar har 

fortfarande kontakt i dag många år senare och några berättar 

om att de har hittat sina närmsta vänner medan en annan 

berättar att hon blivit en extra-mormor till en familj med små 

barn.  

Mentor till mentor var tidigare finansierat av Växjö kommun 

vilket gjorde det möjligt för oss att driva projektet i enlighet 

med avtal och önskvärt resultat. Dessvärre drogs medlen från 

Växjö kommun in och vid årsskiftet 2019/2020 avbröts 

finansieringen helt. Trots ett generöst bidrag från Dacke rö-

dakorskrets i början av 2020 kunde vi inte finansiera verk-

samheten längre än fyra månader. Efter många diskussioner 

tog vi det tråkiga beslutet att vi den 1 maj 2020 avslutar 

Mentor till Mentor efter närmare tio år av framgång.  

Verksamheten i siffror 

Träffpunkterna för äldre hade under våren cirka 150 deltagare varje vecka 

Besöksvännerna har träffat eller talats vid i telefon med ett 60-tal äldre varje vecka 

Fikastunder på särskilt boende anordnades vid tio tillfällen, samt fem anhörigcaféer  

210 häktade har träffat våra häktesvolontärer 

Akutvärdarna hjälpte 400 patienter/anhöriga per månad under våren 

50 medföljningsuppdrag har gjorts under året 

Under våren fick 60 äldre högläsning varje vecka, därefter digital högläsning för cirka 10 äldre i veckan 

Rödakorsvärdarna har i genomsnitt hjälpt 720 besökare i veckan fram till mars, därefter är genomsnittet 500 besökare 

i veckan 

18 äldre har blivit uppringda av sju volontärer cirka en gång i veckan 

Läxhjälparna gav stöd till i genomsnitt  230 elever per månad under januari-februari i våra lokaler på Arabygatan  

Läxhjälpen på Linneuniversitet  hade i snitt tolv elever per tillfälle 

Träffpunkt Araby hade sex deltagare per tillfälle 

Samtalsgruppen för kvinnor hade fem till sju deltagare varje tillfälle 

Språkcaféet hade i genomsnitt sex deltagare per tillfälle och sommarspråkcaféet hade ett maxantal på fyra deltagare, 

samt tre volontärer 

Fram till maj hade Mentor till Mentor matchat sju nya mentorspar/familjer, totalt 18 individer. 

Totalt hade simkursen för nyanlända/asylsökande kvinnor 16 deltagare under året 

Cykelskolan har haft 18 deltagare under höstterminen 

Svenskkkursen för nybörjarsvenska har haft en grupp på sju personer 

Samhällsinformationen har haft ett genomsnitt på 20 deltagare per tillfälle 
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Krisberedskap 

Svenska Röda Korset är en del av Sveriges krisberedskap 

och kan bistå när samhällets resurser inte räcker till. Det 

betyder att vi ska vara redo att agera vid samhälleliga 

kriser. Växjö rödakorskrets ingår i Krissamverkan Kro-

noberg där flera aktörer är med såsom: Länsstyrelsen, 

Räddningstjänsten, Civilförsvaret med flera.  

Som en del av en större frivilligsatsning tecknade den 25 

mars 2020 Svenska Röda Korset, Svenska Kyrkan, Sveri-

ges Stadsmissioner, Rädda Barnen och Riksidrottsför-

bundet en särskild avsiktsförklaring med Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR) om hjälp till personer i 

riskgrupper för Covid-19. Syftet med avsiktsförklaringen 

var att stötta kommunerna med insatser för att hjälpa 

människor i riskgrupp med inköp av mat och receptfria 

läkemedel, där andra lösningar inte redan täckte behoven. 

I Växjö blev behovet av hjälp med inköp av livsmedel till 

äldre och personer i riskgrupp snabbt stort. Tack vare de 

människor som hörde av sig till oss och ville hjälpa till så 

kunde vi agera tidigt i krisen, redan innan avsiktsförkla-

ringen tecknats. Vi ställde om i våra verksamheter snabbt 

och effektivt och började redan i första halvan av mars att 

planera för vad och hur vi kunde hjälpa till med de resur-

ser vi hade. Vi inledde ett samarbete med Ica Maxi 

Samarkand och även senare med Stora Coop Norremark 

som gjorde allt de kunde för att underlätta för oss gäl-

lande smidig handling. Samarbetet var väldigt uppskattat 

från alla tre parter under hela perioden.  

Den 19 mars höll Växjökretsen den första informations-

träffen för spontanfrivilliga där samtliga fick information 

om vilka uppdrag som fanns och vilka krav vi ställde på 

de frivilliga. Totalt höll vi nio informationsträffar och vi 

fick in 64 spontanfrivilliga under perioden. Den 23 mars 

inhandlades och levererades de första matkassarna och 

när vi i juni lämnade över ansvaret för matleveranser till 

Växjö kommun hade vi levererat ca 1 200 matkassar för-

delat på 384 leveranser, och 92 hushåll. På grund av det 

enorma tryck som detta arbete innebar på personalen i 

kretsen arbetade vi fram ett samarbete med Svenska Kyr-

kan i Växjö, samt Ulriksbergskyrkan som ställde upp 

med personal som handlade och levererade matkassar till 

målgruppen och på så sätt underlättade arbetet avsevärt. 

Då kretsen fick ta den ekonomiska risken var det viktigt 

för oss att anställd personal tillsammans med volontärer 

skötte inköpen. Då detta inte längre blev hållbart för vår 

ekonomi försökte vi hitta en lösning tillsammans med 

Växjö kommun. När vi inte lyckades komma överens om 

en betal- och inköpslösning lämnade vi över ansvaret till 

Växjö kommun för matinköpen och leveranserna i mitten 

av juni. 

En konsekvens av pandemin är den ofrivilliga ensamhet-

en som drabbat många äldre som isolerat sig i sina hem. 

Detta märktes framförallt när vi tog emot inköpslistorna 

och många äldre gärna ville prata bort en stund om annat 

än matinköp. Under hösten har vi därför ringt upp de vi 

handlade åt under våren, för att se hur de mår, om de 

behöver något stöd från oss i form av Besöksvänner, 

Vänskapslinjen, Medföljning etcetera. Detta har varit 

mycket uppskattat och många har önskat att få en be-

söksvän eller någon som ringer till dem någon gång 

ibland.  

1 200 matkassar 

92 hushåll 

130 personer 

384 leveranser 
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Kunskap och påverkan 

Ett av Svenska Röda Korsets mål är att bedriva ett kraftfullt opinions– och påverkansarbete. Påverkans-

arbetet syftar till att förändra grundorsakerna till hur utsatthet uppstår, samt förmå beslutsfattare att 

agera med fokus på människor i utsatta situationer och med full respekt för de humanitära värderingar-

na. 

Växjö rödakorskrets uppmärksammar de humanitära behoven i kommunen och agerar utifrån dem. Vi 

gör löpande behovsanalyser som är en viktigt grund i vårt lokala påverkansarbete. Vi samarbetar och för 

dialog med myndigheter och beslutsfattare, samt med civilsamhällets aktörer för att förändra och före-

bygga utsatthet och ohälsa. För att våra volontärer på bästa sätt ska kunna utföra sina frivilliguppdrag 

erbjuder vi handledning och utbildningar som är relevanta för uppdraget. För oss är det viktigt att mötet 

mellan människor blir meningsfullt och gör skillnad.  

Under året har vi haft många givande samarbeten som 

gjort att vi kunnat ge stöd till fler personer i Växjö kom-

mun. Att samarbeta med andra aktörer i samhället är en 

självklarhet för Växjö rödakorskrets och många av de 

verksamheter vi bedriver hade inte kunnat utföras om det 

inte varit för dessa samarbeten.  

Samordnaren för de sociala verksamheterna riktade mot 

äldre har under året kontinuerligt haft både fysiska och 

digitala möten med Omsorgsförvaltningen på Växjö kom-

mun för att diskutera vårt fortsatta samarbete med en-

samma äldre. På mötena diskuteras de äldres situation 

och hur behovet av Röda Korsets stöd ser ut.  

Personalen samt kretsens ordförande har även haft flerta-

let möten med tjänstepersoner på Växjö kommun angå-

ende matleveranser till äldre och personer i riskgrupp. För 

oss var det viktigt att vi hittade en bra metod gällande 

mottagandet av inköpslistor, inköpen och leveranserna. 

Framför allt ville vi ha en betalningslösning där vi inte 

behövde ta den ekonomiska risken, samtidigt ha en så bra 

service som möjligt för de vi gjorde matleveranser till. 

Det var många idéer som bollades fram och tillbaka under 

mötena.  

En gång i månaden bjuder Diakonicentrum in personalen 

på kretsen och Kvinnojouren Blenda på frukostmöte. Vi 

informerar om våra verksamheter, vad som är nytt och 

vad som är på gång framåt. Vi får alltid bra och värde-

fulla tips på mötena. I år har de flesta mötena skett digi-

talt.  

För att få en övergripande bild av hur behovet av integrat-

ionsaktiviteter såg ut i kretsarna i  kommunen var integ-

rationssamordnarna med på ett samverkansrådsmöte för 

att se vilket intresse som fanns. Ett samarbete med Röda 

Korset och Samhällsföreningen i Lammhult och Braås 

påbörjades för att stärka och bredda integrationsarbetet i 

kommunen. På de regelbundna träffarna gjordes idéutby-

ten och planering och intresset hos samtliga tre aktörer 

var stort. Dock startade Växjö Kommun ett Delmos-

projekt i Lammhult, samt i Braås och vår medverkan var 

inte längre aktuell.  

För att ta reda på hur behovet i Ingelstad och Nöbbele såg 

ut tog vi kontakt med Linnéuniversitetet och efterfrågade 

ett samarbete. Vi fick kontakt med en grupp mastersstu-

denter som sökte frivilligorganisationer att arbeta med för 

ett projektarbete. En kartläggning över behovet av integ-

rationsverksamhet passade perfekt in i deras intresse och 

läroplan. Kartläggningen skulle ge både Växjökretsen, 

Ingelstadkretsen samt Nöbbelekretsen en bild av vilka 

behoven var – om det fanns några – och hur vi i så fall 

skulle kunna arbeta för att möta de behoven. Växjökretsen 

har länge haft ett samarbete med Linnéuniversitetet och 

det är en samarbetspartner vi är väldigt stolta över att ha 

och som ger oss mycket. Studenterna gjorde ett fantastiskt 

arbete med kartläggningen och lyckades med covid-19 

även ställa om och utföra uppdraget med några ändringar i 

planeringen. 

I samverkansrådet har varje rödakorskrets i Växjö kom-

mun med en representant från sin krets och de träffas un-

gefär fyra gånger per år. Under året har Växjö röda-

korskrets innehaft ordförandeskapet i samverkansrådet. 

Under mötena berättar kretsarna om vad de gör på sin ort, 

samt kommer med tips och idéer till varandra. Under året 

har fokus legat på den kommande sammanslagningen till 

en kommunkrets och hur vi tillsammans gör det på bästa 

sätt. Två arbetsgrupper bildades där den ena gruppen ar-

betade med sammanslagningen av Dacke- och Växjö rö-

dakorskrets, och den andra arbetade med hur de mindre 

kretsarna på bästa sätt går in i den nya kommunkretsen.  
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En hållbar organisation 

Svenska Röda Korset har länge arbetat med att vara en hållbar organisation och det är i dag en natur-

lig del i arbetet, både lokalt, nationellt och internationellt. Hållbar utveckling för Svenska Röda Kor-

set innebär att ta hänsyn till, förstärka och agera långsiktigt i ekologiska, sociala och ekonomiska 

sammanhang. Under 2017 tog Växjö rödakorskrets fram en hållbarhetsplan med tre målområden; 

ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Det vi har arbetat med under 2020 är:  

Ekologisk hållbarhet 

Växjö rödakorskrets arbetar aktivt för att göra en så 

liten klimatpåverkan som möjligt för alla människors 

möjlighet att leva, i dag och i framtiden.  

Det här gör vi: 

Vi gör stora inköp i stället för att småhandla 

Vi väljer de transportmedel som har minst klimatpå-

verkan 

Vi väljer ekologiska varor i den mån det går 

Vi har valt ett städbolag med miljömärkta produkter 

Vi källsorterar 

Vi väljer secondhand framför nytt och återanvänder 

material i den mån det är möjligt 

Social hållbarhet 

Växjö rödakorskrets arbetar för att göra samhället motståndskraftigt där människor ska leva ett gott liv med god hälsa, utan 

orättvisa skillnader. Vi vill vara en inkluderande organisation baserad på mångfald, jämställdhet och samverkan.  

Det här gör vi:  

Vi arbetar utifrån Röda Korsets grundprinciper och värdegrund, samt ser till att dessa sprids till allmänheten 

Vi arbetar utifrån Svenska Röda Korsets mångfalds- och antidiskrimineringspolicy 

Vi synliggör Röda Korsets arbete i olika sammanhang 

Vi möter människor med öppenhet och respekt, och låter alla komma till tals 

Vi har kompetenta och handlingskraftiga ledare 

Vi strävar efter att ha en tillåtande kultur som präglas av öppenhet, nyfikenhet och 

reflektion 

Vi utvecklas kontinuerligt och förbättrar både oss själva och våra verksamheter 

Vår styrelse arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare 

Ekonomisk hållbarhet 

För Växjö rödakorskrets är de ekonomiska resurserna förutsätt-

ningen för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag. Det är viktigt för 

oss att vi har ett förtroende från samhället och andra aktörer. 

Det här gör vi: 

Vi arbetar utifrån Svenska Röda Korsets ekonomiska regelverk  

Vi arbetar utifrån SRK placerings- och antikorruptionspolicys  

Vi är ansvarfulla med våra pengar enligt de etiska riktlinjerna 

Vi är noga med att våra samarbetspartners delar våra värderingar 

Vi redovisar vilka medel och resurser som skapar vilka resultat 

Vi har tydliga rutiner 

och redovisning gäl-

lande vår bokföring 

Vi arbetar för att hitta 

långsiktig finansiering 

Vi är transparenta och 

öppna med vår ekonomi 

och verksamhet 
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1. 

Vi bedriver verksamhet 

utifrån de största humani-

tära behoven i Växjö 

kommun - vi sätter män-

niskan i centrum. 

Verksamhetsplan 2021 

3. 

Vi arbetar lokalt med 

opinions– och påverkans-

arbete - vi upptäcker, på-

talar, påverkar och utför. 

 

I verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2020 presenterade Växjökretsen fyra organisatoriska strategier 

för hur vi ville arbeta under det då stundade året och framåt. Strategierna togs fram utifrån de nationella 

riktlinjerna och målen för hur Svenska Röda Korset som organisation ska arbeta fram till år 2023, vilka 

antogs under Svenska Röda Korsets riksstämma i maj 2019.  

Den strategiska inriktningen sätter fyra utgångspunkter i fokus: 

- vi sätter människan i centrum 

- vi upptäcker, påtalar, påverkar och utför 

- vi finns på plats före, under och efter en kris 

- vi är en hållbar organisation 

Det är utifrån dessa riktlinjer och mål som Växjö rödakorskrets arbetade fram de fyra strategier om hur 

vi ville arbeta under det föregående året och framåt. Dessa är väldigt mycket aktuella även för verksam-

hetsåret 2021 och framåt. I och med den rådande pandemin vi lever i och den stora organisatoriska för-

ändringen som kretssammanslagningen innebär har vi uppdaterat våra specifika mål för Växjökretsens 

arbete 2021. 

2. 

Våra lokala rödakorskret-

sar kan agera snabbt när 

en kris händer - vi är på 

plats före, under och efter 

en kris. 

4. 

Vi är en hållbar röda-

korskrets - ekonomiskt, 

socialt och ekologiskt. 
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Mål 1; Vi bedriver verksamheter utifrån de 

största humanitära behoven i Växjö kommun 

   Utifrån det behov som finns i närsamhället och 

utifrån de möjligheter som finns för Växjö röda-

korskrets kommer vi fortsätta bedriva aktiviteter i 

vår sociala verksamhet som riktar sig till ensamma 

äldre och aktiviteter i vår integrationsverksamhet. 

Vi har många utmaningar framför oss, dels gäl-

lande rekrytering av volontärer då vi inte vet hur 

många det är av våra befintliga volontärer som vill 

fortsätta sina uppdrag och dels gällande att få igång 

aktiviteterna igen, då vi inte vet om behovet kom-

mer finnas kvar.  

Vår förhoppning är att den sociala verksamheten 

kommer att kunna fortsätta som tidigare med att 

arbeta med besöksvänner, träffpunkter, rödakors-

värdar, häktesbesök, medföljning, högläsning, samt 

fikastunder och promenadgrupper på särskilt bo-

ende. Integrationsverksamheten kommer förhopp-

ningsvis kunna fortsätta med läxhjälp, språkcafé, 

cykel- och simkurs, TIA-projektet samt Restoring 

Family Links. 

Under 2021 kommer vi att: 

- se över möjligheten att starta upp digitala mötes-

platser inom båda verksamheterna 

- komma i gång med besöksvänner och ensamma 

äldre som använder digitala medel för att kommu-

nicera genom att tillhandahålla surfplattor till de 

äldre 

- utöka vänskapslinjen med fler volontärer 

- erbjuda ensamma äldre guidade promenader och 

utflykter när restriktionerna lyfts 

- starta upp projektet Friluftskompis i samarbete 

med Friluftsfrämjandet i Växjö, där svensketable-

rade personer träffar nyanlända eller asylsökande 

för friluftsaktiviteter utomhus 

- utöka RFL-gruppen med fler volontärer, samt 

börjar jobba mer aktivt med uppsökande verksam-

het utifrån den nya inriktningen inom RFL nation-

ellt 

- ge stöd till rödakorsgrupper som vill starta upp 

aktiviteter för ensamma äldre, samt integrations-

främjande aktiviteter 

- rekrytera nya volontärer till samtliga aktiviteter, 

samt anordna utbildningar, föreläsningar och träffar 

för dem. 

Mål 2; Våra lokala rödakorskretsar kan agera 

snabbt när en kris händer 

   Under 2020 upplevde vi att vi snabbt kan agera när 

något extraordinärt händer i samhället. Vårt mål är 

att finnas före, under och efter en kris inträffat. Ge-

nom våra verksamheter, samt att utbilda fler i Första 

Hjälpen och Psykologisk Första Hjälpen kan vi ar-

beta förbyggande innan kriser uppstår. Vår förmåga 

att snabbt växla upp när något händer innebär att vi 

kan hjälpa till under krisen. Att vi kan erbjuda mö-

tesplatser och bistå med förnödenheter innebär att vi 

ger människor bättre förutsättningar att återhämta 

sig efter krisen.  

Det vi kommer fokusera på är att 

- öka vår förmåga att snabbt agera när en kris inträf-

far 

- vid behov bistå Region Kronoberg vid vaccinering 

mot Covid-19 

- med våra verksamheter förebygga kriser genom att 

stärka den inneboende kraften hos människor och 

göra samhället mer motståndskraftigt. 

- rekrytera och utbilda fler krisstödjare i Första Hjäl-

pen och Psykologisk Första Hjälpen för att kunna ge 

medmänskligt stöd. 

- fler människor i akut kris kan få relevant stöd av 

Röda Korset lokalt 

- starta upp en frivilliggrupp för lokal beredskap 

- fördjupa samarbetet med andra aktörer gällande 

den lokala krisberedskapen 

- ha minst en övning i lokal krisberedskap  

- uppdatera den befintliga krisberedskapsplanen 

- anordna utbildningar, föreläsningar och träffar för 

våra volontärer, samt erbjuda dem stöd och handled-

ning 

- när krisen händer ska vi kunna samordna volontä-

rer, öppna upp mötesplatser, bistå med förnödenhet-

er, hantera gåvor, kunna ge relevant information, 

samt ge stöd till aktiva i räddningsarbetet, i samar-

bete med andra rödakorskretsar. 
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Mål 3; Vi arbetar lokalt med opinion - och på-

verkansarbete 

   Under 2021 kommer Växjö rödakorskrets fort-

sätta med opinionsbildning och påverkan på lokalt 

plan. Det vi behöver göra för att nå detta mål är att 

föra samtal med beslutsfattare i frågor som rör 

människors rättigheter till ett bra liv. Vidare måste 

vi bli bättre på att synliggöra vårt arbete och infor-

mera om våra aktiviteter. Det krävs även att vi ar-

betar aktivt med omvärldsanalyser för att identifi-

era de mest utsatta grupperna lokalt och kunna er-

bjuda vårt stöd där det behövs som mest.  

De lokala rödakorskretsarna i Växjö kommun har 

under 2020 arbetat aktivt för att få till en så smidig 

och bra sammanslagning som möjligt. Ett flertal 

kretsar har redan bildat rödakorsgrupper och gått 

in i den blivande kommunkretsen. Efter nästkom-

mande års årsstämma kommer troligtvis alla kret-

sar gått in i den stora kommunkretsen. Vi  kommer 

att fortsätta arbeta för att sammanslagningen ska 

gå rätt och bra till och att vi står med gemensam 

styrka när sammanslagningen är slutförd 

Det vi behöver göra är att: 

-  uppvakta beslutsfattare när vi upptäcker behov 

av stöd och insatser 

- vara mer aktiva i att marknadsföra våra verksam-

heter och synliggöra Röda Korset arbete 

- göra omvärldsanalyser för att identifiera de mest 

utsatta grupperna 

- hitta en bra metod och se möjligheterna vid 

bildandet av den nya  kommunkretsen 

Mål 1 

Besöksvänner och ensamma äldre som använder 

digitala medel för att kommunicera. Vi har fått surf-

plattor av Svenska Röda Korset som ska användas 

av de äldre. 

Mål 4; Vi är en hållbar rödakorskrets 

   Under 2021 kommer Växjö rödakorskrets fort-

sätta arbetet med att stärka ekonomin, göra klimat-

smarta val och bidra till att göra samhället mer mot-

ståndskraftigt. Vi vill bidra till utvecklingen av ett 

hållbart samhälle genom att ta ansvar för vår kli-

matpåverkan, alltid ha ett genus- och mångfaldsper-

spektiv, samt ta hänsyn till människors olika behov. 

Vi ska agera med trovärdighet och öppenhet.  

Nu när vi står inför en sammanslagning av kretsar 

är det extra viktigt att vi har hållbara mål och att 

Svenska Röda Korsets hållbarhetspolicys förankras 

i rödakorsgrupperna, den nya styrelsen och hos alla 

anställda.  

Det innebär att vi ska: 

- stärka och vara ansvarsfulla med vår ekonomi 

- se över möjligheterna och arbeta för att få en lång-

siktig finansiering 

- vara goda arbetsgivare och ge anställda möjlighet-

en att växa i verksamheterna 

- ha en öppenhet och transparens i vårt arbete 

- vara en organisation som vågar att utvecklas och 

göra förbättringar 

- vara en inkluderande organisation 

- erbjuda våra ledare och anställda utbildning och 

stöd 

- göra fler klimatsmarta val och återanvända materi-

al i största möjliga mån 
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Ekonomi 

Växjö rödakorskrets verksamheter har under 2020 finansierats till största del av statliga och kommunala 

bidrag, samt Dacke rödakorskrets. För att få en hållbar ekonomi försöker vi alltid hitta långsiktiga lös-

ningar på finansiering så att vi kan hålla hög kvalitet och kontinuitet på de aktiviteter vi erbjuder. Oftast 

söks bidrag på ett år i taget och det är alltid en utmaning att planera verksamheterna och våga satsa på 

nya verksamheter. Finansiärerna ska också stämma överens med vår värdegrund och tillföra något till 

kretsens arbete så vi kan hjälpa de som behöver ett extra stöd i vardagen.  

2020 har kretsen fått ett underskott på 40 275 kr, vilket har sin förklaring i den rådande pandemin. För-

väntade bidrag har halverats och pågående projekt med bidrag har pausats. Då våra aktiviteter varit pau-

sade har de inte medfört några rörliga kostnader, men föreningsdriften och verksamheterna har haft fasta 

kostnader såsom löner, lokalhyra, telefon med mera. Vi befarade ett större underskott, men i slutet av året 

fick vi lite oväntade bidrag från ICA Stiftelsen och vår egen organisation.  

Intäkter 

Integrationsverksamheten har fått bidrag till Läxhjälpen från Skolverket, TIA-projektet från Länsstyrelsen Kronoberg, Mentor 

till Mentor från Dacke rödakorskrets. Övriga bidrag till verksamheten har kommit in från regeringsmedel och stipendier.  

Den sociala verksamheten har fått bidrag från Växjö kom-

mun - Omsorgsförvaltningen och Socialstyrelsen. Verk-

samheten  har även fått ett bidrag från ICA Stiftelsen och 

finansieras även av anordnarbidrag. Häktesbesökarna fi-

nansieras helt av bidrag från Kriminalvårdsstyrelsen. Rö-

dakorsvärdarna finansieras av bidrag från rödakorskretsar-

na i Berg, Ryd, Urshult, Lammhult, och Västra Torsås.  

Föreningsdriften finansieras delvis av medlemsavgifter, 

försäljning och uthyrningsintäkter.  

Regeringsmedel för Unga i utsatthet, samt Svenska Röda 

Korset har gett bidrag till vårt samarbete med den ideella 

organisationen Goda Krafter. 

 

Kostnader 

Växjö rödakorskrets har under året haft fyra anställda 

varav två heltidsanställda på Integrationsverksamhet-

en, en deltidsanställd på 85 % i den sociala verksam-

heten, samt en heltidsanställd på föreningsdriften. 

Två av anställningarna har lönebidrag. 

Lönekostnaderna har minskat från föregående år, men 

på diagrammet ser det ut att ha ökat, detta beror på att 

vi inte haft lika mycket utgifter för stödaktiviteter och 

volontärkostnader på grund av Covid-19. 

Förutom lönekostnader har vi hyreskostnad inklusive 

underhåll, kostnader för våra stödaktiviteter och vo-

lontärer såsom reseersättning till volontärer, inköp till 

aktiviteter och material, volontärsträffar, samt kostna-

der för föreningsdrift såsom telefon, internet, material 

etc.  

Goda Krafter har fått regeringsmedel till sin verksam-

het genom Svenska Röda Korset och i samarbete med 

Växjökretsen.  
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Resultat– och balansräkning 
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Växjö rödakorskrets 

Arabygatan 31      Hemsida: rodakorset.se/vaxjo 

352 46 Växjö       Facebook: facebook.com/vaxjorodakorskrets 

Tfn: 0470-150 04      Instagram: rodakorsetvaxjo 

E-post: vaxjo@redcross.se  

Bankgiro: 5843-5173     Swish: 123 602 71 30 

OPARTISKHET 

Röda Korset hjälper nödställda oavsett nat-

ionalitet, etnicitet, religion, samhällsställning och 

politiska åsikter 

NEUTRALITET 

Röda Korset väljer inte sida i fientligheter eller 

kontroverser av politiskt, etniskt, religiöst eller 

ideologiskt slag. 

SJÄLVSTÄNDIGHET 

Röda Korset agerar självständigt, även när nat-

ionella föreningar har en stödjande roll till sina 

regeringar inom det humanitära området. 

FRIVILLIGHET 

Röda Korset är en organisation som bygger 

på frivillighet utan eget vinstsyfte. 

ENHET 

I varje land kan det endast finnas en nation-

ell förening. Den ska vara öppen för alla och 

dess humanitära verksamhet ska omfatta 

hela landet. 

UNIVERSALITET 

Röda Korsets nationella föreningar är jämlika 

och har samma ansvar och skyldigheter att 

bistå varandra. 

HUMANITET 

Röda Korset arbetar för att  förhindra och lindra mänskligt lidande, 

skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde. 

Röda Korsets sju grundprinciper 
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