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Verksamhetsberättelse 2021 - Kristianstadsbygdens rödakorskrets. 
(838202-2831)   
Kristianstadsbygdens rödakorskrets största insamlingsverksamhet är vår  butik second 
hand & café. Det är också vårt lokala bidrag till återbruk/återvinning. Kretsen arbetar aktivt 
med hållbarhetsfrågor och styrelsen har antagit en hållbarhetsplan. Överskottet från 
kretsens verksamhet, är de medel vi bidrar med till internationella och nationella/lokala 
verksamheter. Second hand-butiken skapar också arbets- och praktiktillfällen, som på ett 
unikt sätt bidrar till både integration, språk och arbetsträning. Vårt café/mötesplats är en 
viktig plats för social samvaro.  

Styrelsen   

Sedan kretsstämma den 25 feb 2021 har styrelsen bestått av: Mia Persson Fröjd. 
ordförande, Birgitta Holmström, vice ordförande, Magnus Persson kassör, Hanna 
Gunnarsson, sekreterare, Mats Berlin medlems ansvarig, Anca Alecu ansvarig MIR-
gruppen (Marknadsföring Information Rekrytering), Kimberly Klarin ledamot  

Suppleant: Kerime Berlin och Conny Ljunggren 

Arbetsutskott: Mia Persson Fröjd, Birgitta Holmström, Magnus Persson.  

Valberedning: Birgitta Larsson Lindelöf (sammankallande) Ulla Wadbro och Håkan 
Andersson. 

Revisorer 2021: Förtroendevalda revisorer Dan Löfgren och Mats Bergström. 
Revisorssuppleanter Birthe Jonsjö och Inger Alesmark.  

Personal   

Kristianstadsbygdens rödakorskrets har under 2021 haft fyra personer anställda, 
personalstat 2,90. Verksamhetschef 90%, Butikspersonal 75 %,  75%, och 50%  Arbetet 
med arbetsmiljöuppgifter är delegerat till verksamhetschef Jeanette Oredsson.    

För att utveckla och följa upp Second hand & café-verksamheten, finns en Second hand- 
grupp. Gruppen har bestått av Jeanette Oredsson, verksamhetschef, Mia Persson Fröjd, 
kretsens ordförande, Magnus Persson kassör, Lena Wikström (som tyvärr inte kunnat 
medverka större delen av året pga sjukdom) och Henric Ljunglöf, personalrepresentant.   

Lokaler 

Kristianstadsbygdens rödakorskrets hyr ca 590 kvm av Nyfosa fastigheter på V Storgatan 
51 i Kristianstad, varav ca 400 kvm är butiksyta. Nyfosa fastigheter reducerar bashyran 
med ca 35 %. Under kvällar används lokalen för övriga verksamheter som kretsen 
bedriver. Kretsen har också hyreskontrakt med Invectus AB, på en källarlokal på 
Vasagatan i Kristianstad. Lokalen används som mötesrum och till förvaring av FHG:s 
material. 
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Medlemmar   

Kristianstadsbygdens rödakorskrets hade 2021, 486 betalande medlemmar. ( 2020 - 540 
2019 - 548)  

Uppföljning av målen för 2021.  

-   Styrelsen kommer under 2021 att ha 8-10 möten inkl kretsstämma.  
    Styrelsen har under 2021 haft 10 styrelsemöten, en kretsstämma och ett 

konstituerande möte. Mötet i december var ett utökat möte för budget och 
verksamhetsplanering inför 2022. AU har inte haft några möten under 2021. 

  
  -  Kretsen ska under 2021 genomföra minst 8 olika verksamheter tillsammans med 

andra samverkanspartners. För att synas i lokalsamhället och värva fler medlemmar 
och volontärer ska kretsen minst 8 ggr under 2021 delta på olika event öppna för 
allmänheten i kommunen. 

   Under 2021 har kretsen genomfört 6 olika verksamheter tillsammans med andra 
samverkanspartners. Kretsen har i dessa verksamheter samarbetat med minst 
10 olika samverkanspartners, tex FN-föreningen, Urbana hembygdsgården, 
Rädda Barnen,  Folkuniversitetet, Högskolan Kristianstad, Sisu Skåne, Bilda 
studieförbund/SFI,  Kriminalvården/fängelset i Vä, Radio Kristianstad, Cehlins 
fastigheter.  

     Kretsen (FHG) har under 2021 medverkat vid fyra event/idrottstävlingar och 
demonstrerat första hjälpen en gång för en sluten grupp. På grund av 
pandemin har målen inte uppnåtts, då samhället till stor del varit stängt när det 
gäller öppna event. 

 - Under 2021 ska antagen policy för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhets tas 
upp för information/diskussion vid minst två tillfällen i samband me volontär- och 
personalträffar. Kretsens hållbarhetsplan har uppdaterats under året och 
information sker kontinuerligt vid personalmöten och i praktisk handledning. 
Studiebesök har också gjort på Returum i Kristianstad. 

Utbildningar/representation  

Ordföranden var stämmoombud på SRK riksstämma 23 - 30 maj. Stämman var digital och 
hölls två helger, med möten kvällstid under veckan. 42 motioner hade inkommit och SRK 
valde en ny ordförande. 

Ordförande har deltagit i regionmöten, digitalt under våren och fysiskt möte under hösten.. 
Olika personer i styrelsen har deltagit i SRK webb-möten och utbildningar på nätet.  

Tre personer ur styrelsen har deltagit i ett seminarium om ”Hur kan samverkan mellan 
civilsamhället och kommun organiseras”. Två personer från styrelsen har medverka i ett 
möte mellan Kristianstad kommun och civilsamhället, där flera ideella organisationer 
deltog. Syftet var att hitta bra samverkansformer. 
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Anställd personal, praktikanter och volontärer har gjort studiebesök på Kristianstad 
renhållningsstation, för att bl a fördjupa kunskaperna i avfallssortering. 

Personal/praktikanter/volontärer har inbjudits till en utbildningsdag med tema 
krisberedskap, ett utbyte med Kristianstads kommun. 

Verksamheter 

Second Han & café har varit öppet 6 dagar i veckan, som vanligt under året, periodvis 
med restriktioner gällande antal besökare. Besöksverksamheten på anstalt har varit igång 
hela året, med undantag av en kortare period. FHG har haft fyra uppdrag under året. 
Projektet ”Samverkansmodell - Integrationsguide och föreningslots” tillsammans med 
Kristianstads kommun mfl har pågått hela året. Cykelskola genomfördes vid 3 tillfällen på 
försommaren. I november startades en NAD-aktivitet (Nätverk - Aktivitet - Delaktighet) upp 
- en sluten grupp med studerande på SFI för bla språkträning. 
Pandemin har påverkat våra verksamheter, på ett negativt sätt. Det har inte funnits några 
offentliga arrangemang/event där vi kunnat medverka och synas. 
Några av våra 70+ volontärer har börjat komma tillbaka under senhösten, men långt ifrån 
alla. Ett 50-tal volontärer (inkl styrelseledamöter) har varit verksamma under året, 
framförallt i SH-butiken. Även nyrekryteringar av yngre volontärer har gjorts under året, 
både till SH-butiken och till Integrationsprojektet. 

Ekonomi  

Trots pandemins påverkan på verksamheten, visar årets resultat på 314 tkr plus.  
Försäljningen missade budget målet med 3.6 %. I jämförelse med 2020 sålde vi för ca 58 
tkr mindre. Försäljning på nätet har prioriterats under året, liksom samarbete med en 
auktionsfirma, vilket bidragit till ett förhållandevis bra försäljningsresultatet. 
Kretsen har under året vidaresänt bla, 150 tkr till Afghanistan och 150 tkr till Haiti. 
Det positiva resultatet beror bla på en ökning av externa bidrag och sparsamhet när det 
gäller externa kostnader. Förutom kommunbidrag har kretsen genom att ta emot och 
handleda personer, som står långt ifrån arbetsmarknaden, i SH-butiken, fått ca 200 tkr i 
ersättning från arbetsförmedlingen. Den verksamhet som drabbats hårdast ekonomiskt 
under pandemiåret är Första Hjälpen Gruppen, med ett minus på ca 16 000:-. 
En medveten sparsamhet när det gäller inköp av förbrukningsmateriel och ständig 
omprövning/genomgång av tecknade avtal för att hitta billigare alternativ har bidragit till att 
minska övriga externa kostnader med 42 tkr mot budget. Det innebär att ökade övriga 
intäkter (icke försäljning) och minskade kostnader har bidragit till, ett för pandemiåret 
2021, mycket bra rörelseresultat. 

Marknadsföring Information Rekrytering - MIR-gruppen 

Sammankallande: Anca Alecu 

Verksamhetens syfte 
Rekryteringsgruppen skall bistå kretsen och dess frivilligledare med rekrytering av 
volontärer, samt information till och introduktion av dessa. Gruppen ska stå för kontakt och 
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information till kretsens medlemmar och medarbetare, samt planera och genomföra 
marknadsföring av kretsens verksamheter i lokala och sociala medier. 

Genomförande 
 MIR-gruppen har under verksamhetsåret bestått av Anca Alecu (sammankallande och 
ansvarig för sociala medier), Mats Berlin (ansvarig för medlemsregister och utskick), 
Hanna Gunnarsson samt Jeanette Oredsson (verksamhetschef). 

På grund av pandemin har endast tre möten kunnat hållas under året, med kontakter 
därutöver via internet. Eftersom flera av kretsens verksamheter varit pausade har arbetet 
främst syftat till att tillgodose Second hands behov av volontärer. Därutöver har man 
arbetat med att rekrytera nya volontärer till Besöksgruppen inom kriminalvården och till 
Första Hjälpen Gruppen. Båda dessa grupper ställer särskilda krav på kvalifikationer och 
utbildning hos volontärerna. Vi har använt oss av Röda korsets rekryteringsdatabas 
ReachMee, Volontärbyrån, vår hemsida, sociala medier, medlemsförfrågningar. Under 
hösten har även SRK centralt haft en rekryteringskampanj med särskild inriktning på 
besöksverksamheten inom kriminalvården, men tyvärr har resultatet varit magert. 

Information om vad som händer i Second handbutiken läggs så gott som dagligen ut i 
sociala medier och hemsidan uppdateras kontinuerligt. 

Utskick av brev till medlemmar och volontärer med information från ordförande och 
verksamhetschef har skett 2 gånger under året. 

Kretsen/Second handbutiken har under 2021 blivit medlem i Kristianstad City 
handelsförening. Detta innebär att man får tillgång till deras kanaler för spridning i sociala 
medier och möjlighet att ta del av deras utbildningar och föreläsningar. 

Den sedvanliga volontärutflykten i början av sommaren flyttades till ett septembermöte på 
Naturum, med info om verksamheten där samt om både  kommunens och kretsens kris- 
och beredskapsarbete. Volontärer och anställda erbjöds också under oktober studiebesök 
på Returum som ett led i vårt hållbarhetsarbete. 

Under oktober gjordes en enkät bland volontärer och praktikanter om deras trivsel, 
information och inflytande. Resultatet (huvudsakligen positivt) diskuterades på 
styrelsemöte och inom verksamhetsgruppen. 

Utförligt reportage i Kristianstadsbladet i december om nyöppningen av den ombyggda 
Second handbutiken. 

En ledamot i MIR-gruppen har tillsammans med projektledaren för kommunens 
integrationsguider deltagit i en podd från Högskolan om volontärarbete bland nyanlända. 

Utbildningsplanen för kretsens volontärer har uppdaterats men på grund av pandemin har 
vi endast kunnat hänvisa till webb-utbildningar. 
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Second hand och café 2021 
Verksamhetschef: Jeanette Oredsson 

Personal 

Second hand har fyra tillsvidareanställda av kretsen, 2,90 i personalstat. Tillsammans med 
volontärer och praktikanter ansvarar de för den dagliga driften i Second hand-butiken & 
café, som erbjuder hembakat och fairtrade kaffe dagligen. Vi tar emot arbets- och 
språkträningsplaceringar från Kristianstads kommun, arbetsförmedlingen, frivården och 
privata aktörer, 8-12 praktikanter åt gången. Tre anställda och två volontärer delar på 
handledarskapet. Under 2021 har 35 personer fått möjlighet att arbetsträna/praktisera på 
Röda Korset. Från arbetsförmedlingen 10, Kristianstad kommun inkl ungdomstjänst 17, 
praoelever grundskola 4, privata aktörer 1, frivården 4 personer.  

Volontärer  

Utöver de anställda finns ca 25 volontärer som hjälper till med verksamheten på Second 
hand. Varje vecka är 15 volontärer schemalagda i det dagliga arbetet på Second hand och 
café. Antalet volontärer har sjunkit under pandemin. 

Det har inneburit utmaningar att bemanna med volontärer. Vi har rekryterat genom Reach-
Me på Röda Korsets hemsida och fyllt på med kortare och längre perioder för nya 
volontärer. Helggrupperna har omarbetats då flera av volontärer har slutat. Ordinarie 
personal har vid några tillfällen vardera fått hoppa in och täcka upp under 
volontärhelgerna. Kvällspassen har vi lagt ut enbart på anställd personal.Två volontärer 
ansvarar och genomför textiltransporter till Växjö, under året vid 11 tillfällen.  

Utbildningar & personalsociala aktiviteter 

Verksamhetschefen har vid ett tillfällen deltagit i digital chefsträff, träffat region syds 
nätverk för verksamhetschefer vid ett tillfälle. Under hösten bjöds alla volontärer och 
anställda in till en dag på Naturum med information kring kris- och beredskapsarbetet i 
kretsen och i Kristianstad kommun. Volontärer och medarbetare erbjöds även ett 
studiebesök på Returum för att öka kompetensen kring återvinning. Julmiddagen fick 
tyvärr ställas in då smittspridningen åter igen ökade i landet. 

Verksamhetens genomförande  

Second hand & café-butiken ligger på V. Storgatan i Kristianstad, nära centrum med en 
lättillgänglig parkering i anslutning till butiken och har öppet 6 dagar i veckan. Öppettiderna 
ska spegla kundernas behov och att potentiella givare ska ha lätt för att lämna gåvor till 
oss, kl. 11.00-16.00 varje vardag med förlängt öppet onsdag kväll till kl 18,00, samt lördag 
10.00-14.00. I slutet av året beslöt VG att förskjuta öppettiderna på lördagar med en 
timme, då flera kunder besökte oss senare under dagen. 

All försäljning som sker är skänkta saker och kläder. På grund av utrymmesskäl har vi valt 
att satsa mer på kläder och prylar och en mindre yta med möbler. 
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Butiken har genomgått stora förändringar under hösten 2021. Med stöd från 
Secondhandenheten centralt har butikens drift setts över. Helt nya hyllsystem har 
monterats på väggar, samt ny konceptfärg har målats (grå) på vissa fondväggar. Inredning 
har sponsrats av samarbetspartners som A-found, HM, Optimera, Flugger och IKEA 
Älmhult. Personal har hämtat en stor mängd butiksinredning i Arlöv och Kristianstad och 
medfört lägre kostnader för inventarier. 

Nyinvigning av butiken den 18 dec, var välbesökt och blev uppmärksammat med 
reportage i Kristianstadsbladet. Butiken är testpilot för nytt kassasystem som ska 
utvärderas av RK centralt under våren 2022 och beslut om vilket system som RK butiker 
ska erbjudas. Det nya systemet kommer innebära sparade resurser i hantering och 
kontroll av dagskassor och bokföring. 

Under 2021 har samarbeten med andra organisationer och företag varit begränsad pga 
pandemin. Några exempel på samarbeten är; Kristianstad i City och hyresvärd Tord Celin, 
A-found, HM, IKEA, Optimera, IFK och Flugger färg. 

Arbetet med att förbättra arbetsmiljön i inlämningsrummet har påbörjats med omflyttning 
och förbättring vid textilsortering av kläder, med bl.a. höj- och sänkbart bord. Tydligare och 
mer avgränsad plats för återvinning/avfall. Arbetet kommer att fortsätta under 2022. Under 
2021 fortsatte vi med geografiska insamlingar av prylar och kläder. Dessa insamlingar 
genomfördes 6 ggr och riktade sig varje gång till ca 70 hushåll. Insamlingarna inbringade 
olika mängder saker och kläder till försäljning i butiken. Positiva effekter är att allmänheten 
får information om att vi finns och i framtiden ges möjlighet att lämna in sina saker till 
second hand-butiken, samt hållbarhetsaspekten, att skänka istället för att kasta. Svenska 
Röda Korset skickar inte längre kläder internationellt, därför är vårt mål att sälja mer och 
därigenom få möjlighet att bidra ekonomiskt till katastrofområden och även lokala 
verksamheter, med stort fokus på integration. Röda Korsets fokus på miljö och hållbarhet 
blir allt viktigare och att vi återvinner allt överskott av textil i samarbete med Svenska Röda 
Korset och våra samarbetspartners. Kristianstadsbygdens rödakorskrets ombesörjer 
också textiltransporter till kretsarna i Osby och Knislinge.  

I november fick butiken en förfrågan om donerade kläder från HM. Vi tackade ja till 5 pallar 
helt nya kläder, skor och accessoarer mot fraktkostnaden.   

Vi ökade antalet annonser på Tradera och även försäljning av större objekt genom den 
lokala auktion online Sikö (som sponsrade oss med provisionsavgiften). Försäljningen 
online genererade intäkter på ca 103 000 kr till Röda Korsets verksamhet.  

Vi har fortsatt att skylta butikfönster i city under 2021 med varor från SH-butiken samt 
reklam för vår Första hjälpen-grupp. 

Marknadsföring  

De kanaler vi använt mest frekvent är Kristianstadsbygdens rödakorskrets hemsida, 
Facebook och Instagram. På sociala medier har vi använt betald annonsering för att få 
extra spridning. Vid rekrytering av volontärer har vi använt oss av Röda Korsets och 
Volontärbyråns rekryteringssida. I samband med planerade geografiska insamlingar av 
gåvor, då vi också erbjuder hämtning av gåvorna, får vi en automatisk marknadsföring av 
Röda korsets second hand-verksamhet, genom utskick av lappar i postlådorna. Vid event 
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med andra aktörer finns vår logga i deras annonser och flyers, samt att vi syns där 
allmänheten befinner sig. Kristianstadsbladet skrev ett stort reportage om vår 
nyrenoverade butik vid nyöppningen. Vårt city-skyltfönster är en reklamplats för besökare i 
city som ännu inte upptäckt vår SH-butik.  

Mål 

. Försäljning  

- Kristianstadsbygdens rödakorskrets ska driva Second hand butik, mötesplats och café, 
med generösa öppettider sex dagar i veckan/Butiken har varit öppen 6 dagar/vecka 
under 2021. 

 - Under 2021 vill vi öka omsättningen med 5%, för att kunna starta upp fler verksamheter/
Vi har inte nått målet att öka omsättningen, resultatet blev 96 % av 2020 års 
försäljning. Förklaring tror vi är mindre besökare till butik pga pandemi, fler 
secondhandbutiker i city och mer fokus och tid av personal under hösten med 
renovering av butik. 

 - Modernisera butikens inredning/Under sept-dec har mycket tid ägnats åt renovering 
av butik och är nu moderniserad, lättöverskådlig och luftig. 

- Förbättra butikens kassasystem/Testpiloter inom RK för nytt kassasystem från nov 
2021 

- Öka antalet företagssamarbeten med 3 nya företag i Kristianstad med omnejd/i.o.m vår 
ombyggnad har vi hittat och fått nya samarbetspartners; Optimera, IKEA, HM, 
Fluggers färg 

 - Utvalda geografiska insamlingar av prylar/kläder ska ske 6 ggr under 2021/Målet är 
uppnått med 6 insamlingar under 2021 vilket inbringat mer prylar och kläder till 
försäljning. 

- Målet är att rekrytera 5 nya volontärer under 2021 till SH & Café, till den dagliga 
verksamheten, inkl vissa specialfunktioner, samtidigt möjliggöra för befintliga volontärer att 
komma tillbaka i SH verksamheten efter pandemin 2021. /8 nya volontärer rekryterades 
under 2021. 

Hållbarhet  

- Erbjuda ”öppen symaskin” i butiken med viss handledning, för de som vill sy om/ ändra 
sina klädesplagg/textilier/Öppen symaskin erbjöds till besökare större delen av året, 
fram till renoveringen. 

 - Vi ska skicka minst 1 400 säckar till återvinning under 2021/Under året skickade vi 
precis under 1400 (1365) säckar till återvinning. 

- Jobba aktivt med Röda Korsets hållbarhetspolicy och minst 2ggr under 2021, informera 
om policyn på personalmöten för att uppmärksamma och jobba med innehållet./Vi har 
informerat om hållbarhetspolicyn i volontärgrupp samt personalgrupp 2ggr under 
året. 

- Utreda och planera för bättre arbetsmiljö i rummet för grovuppackning av kläder./Arbetet 
har påbörjats och en grovplanering finns samt ändring av arbetsstation för 
textilsortering har genomförts med höj- och sänkbart bord.  



8

Social verksamhet  

- Målet är att under 2021 erbjuda 10-15 individuella sysselsättning/arbetstränings platser 
för personer som är i någon form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd./Vi har möjliggjort för 
35 personer att praktisera/arbetsträna hos oss under året 2021. 

 - Under 2021 föra en dialog med Arbetsförmedlingen m.fl. aktörer om 
kostnadsersättningar för handledning av praktikanter./Arbetet med att föra en dialog 
kring ersättning för handledning hos aktörer på arbetsmarknaden har fortsatt och 
genererat i ökat stöd med nästan 100% gentemot 2020. 

- Vi kommer att utbilda två volontärer i handledning under 2021 för att höja kvaliteten som 
praktikplats och handledarnas kunskaper. Blivande handledare erbjuds 
handledarutbildning i Kristianstads kommuns regi./Ingen utbildning har genomfört 
under 2021 pga pandemin. 

- Under 2021 ska en utvärderingsenkät börja användas som fylls i av handläggare från 
arbetsförmedlingen/kommunen/privata aktörer vid placeringens slut, i syfte att bättre möta 
placerande myndigheters/kommunens behov och nöjdhet./Fortsatta utskick sker efter 
avslutad placering och nöjdheten är fortsatt hög. 

Första Hjälpen Gruppen (FHG) 
Frivilligledare Carolina Lundin 

Behov och syfte 
Röda Korset är världens största kris och katastroforganisation och finns 192 länder. Varje 
krets ska ha en kris- och beredskapsplan, som ska kunna aktiveras inom fyra timmar. 
Röda Korsets första hjälpen grupper ska informera och utbilda om första hjälpen i 
kommunen. Grunduppdraget är att förhindra och lindra mänskligt lidande. Visionen är att 
ingen ska lämnas ensam i en katastrof.  

Genomförande 

Verksamheten utgår från en hyrd lokal på Vasagatan, som även lånas ut till andra 
verksamheter. 
För närvarande finns fem behöriga Första Hjälpare och vi söker efter fler till vår 
verksamhet. 
Gruppledare är Carolina Lundin. Gruppen har haft månads träffar i lokalen under hösten, 
och planerar för en större träff med nya intresserade i januari 

Gruppen är ute på olika uppdrag och event, men under den rådande pandemin under 
2021 har vi tyvärr inte haft så många uppdrag.  

Mål 

- Medverka med första hjälpen insatser vid minst 3 arrangemang. FHG har  haft 
fyra olika uppdrag under hösten 2021: 
 Vånga, cykeltävling, Tollarp fyrklubbs orientering, Bockeboda Kristianstad 
Trailrun och Friseboda  löptävling.  
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- Medverka med information och uppvisning av hjärt- och lungräddning vid minst 5 
tillfällen. FHG har demonstrerat första hjälpen och HLR för en grupp SFI-
elever, en NAD-aktivitet i kretsens regi, som hållits i lokalen på Vasagatan.  

Metod  

Första hjälpen gruppen är navet i Kristianstadsbygdens rödakorskrets krisberedskap. I 
upprättad och antagen kris- och beredskapsplan finns en tydlig organisation över vem som 
gör vad. I planen finns också en aktuell lista över det material kretsen har att tillgå. Vi ska 
vara ett stöd när samhällets resurser inte räcker till eller behöver förstärkas.  

Första hjälpen gruppen ska delta och vara en resurs vid lokala arrangemang och event, 
för att ge första hjälpen vid behov och informerar om Röda Korsets första hjälpen 
verksamhet. Ta fram ett lokalt marknadsföringsmaterial och skicka ut till de föreningar som 
arrangerar större tävlingar, konserter, event m m.  

Besöksverksamhet häkte/anstalt   

Frivilligledare  Håkan Andersson 

Finansiering.  
Verksamheten finansieras av medel ifrån Kriminalvårdsstyrelsen, som Svenska Röda 
Korset fördelar. Två gånger/år återrapporteras verksamheten till Kriminalvården. 
Bidraget baseras på gruppens rapporter av verksamheten. För år 2021 har verksamheten 
kostat 7 185:-. 

Behov och syfte  

Enligt Svenska Röda Korsets riksstämmas beslut 2019 så är besöksverksamhet på anstalt 
och häkten en verksamhet som ska finnas i alla kretsar där det finns anstalter eller/och 
häkten. Syftet med verksamheten är att först och främst att vara medmänniska.  

Att vara ett gott föredöme, samt en länk till livet utanför anstalten. 
Behovet att träffa andra människor, än anstaltspersonalen, i civila kläder är viktigt för de 
intagna. Att sitta ner med killarna i en timme, fika, prata, bry sig och komma på besök 
kontinuerligt är viktigt. Detta är viktig social träning för de intagna. 

Verksamhetens genomförande  

Besök på anstalten i Vä har gjorts måndagar mellan 16-30 - 18.20. Två 
avdelningar, A- och C huset, får då besök. Verksamheten har pågått hela året, 
förutom några veckor på grund av smitta. Under 2021 har 47 besöks gjorts på 
Vä-anstalten. 701 personer har deltagit. På grund av pandemin har inga besök 
gjorts på häktet. Besöken har varit mycket uppskattade.  

Under året har försök gjorts att rekrytera fler volontärer till verksamheten. Tre intervjuer har 
gjort, som inte resulterat i fler volontärer. Särskilda regler finns för att vara volontär inom 
kriminalvården. Det krävs också en särskild utbildning. 
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Samverkansmodell - integrationsguide och föreningslots  

Ansvarig för samverkan och ledamot i styrgruppen för projektet, Mia Persson Fröjd 
Projektperiod 20200901 - 20211231  

Samverkanspartner  

Projektet ägs av Kristianstads kommun. Samverkanspartner är Kristianstadsbygdens 
rödakorskrets, Rädda Barnen, FN-föreningen, SISU Skåne och Högskolan Kristianstad. 
Projektet är finansierad av medel från Länsstyrelsen i Skåne.  

Integrationsguider 

I maj 2020 beslöt styrelsen att gå med i samarbetsprojektet ”Integrationsguide och 
Föreningslots”, finansierat av § 37pengar från Länsstyrelsen. Samarbetspartner, 
Kristianstad kommun (projektägare) Rädda Barnen, FN-föreningen, Sisu Skåne och 
Högskolan i Kristianstad. Projektperiod 200901 - 211231. Kretsen har åtagit sig att 
rekrytera 10 volontärer/integrationsguider under perioden. Syftet är att stötta och hjälpa 
våra nyanlända in i det svenska samhället genom att barn/vuxna/familjer matchas ihop 
med en integrationsguide. Allt för en snabbare och bättre integration i samhället. 
Projektet startades upp under hösten 2020. Pandemin har inneburit i huvudsak digitala 
möten. Utbildningsmaterial för volontärer har tagis fram, bla filmer, där kretsen medverkat.  

Behov och syfte  

Syftet är att kunna möta ett mer omfattande och växlande behov hos nyanlända att snabbt 
komma in i det svenska samhället. Enligt prognosen för 2021 skulle Kristianstad kommun 
bli anvisade 128 nyanlända. Det finns ett stort behov av att öka nyanländas delaktighet i 
samhället och bidra till en snabbare integration. Det kan handla om att öva på att prata 
svenska, info om bostads-, arbets- och utbildningssökande, göra roliga aktiviteter 
tillsammans, lotsa till föreningar, fritidsaktiviteter m m.  

Mål 

 70 nyanlända familjer/personer och volontärer ska ha matchats under projekttiden. En 
föreningslots stöttar i processerna. Kristianstadsbygdens rödakorskrets ska bidra med 10 
integrationsguider (volontärer) under projekttiden.  

82 Matchningar har gjorts under projektperioden. 71 volontärer har varit aktiva och 
totalt har 151 personer deltagit i projektet. Kretsens mål var att rekrytera 10 
volontärer. Vi nådde nästan målet (trots pandemin) med 9 volontärer. 
Integrationsprojektet har varit mycket lyckat, så lyckat att Kristianstads kommun 
permanentar verksamheten och anställer en verksamhetsledare. Kretsen kommer 
fortsätta rekrytera volontärer till verksamheten. 
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Metod  

Nyanlända och volontärer anmäler intresse via kommunens e-tjänst eller till projekt  
samordnaren. Samordnaren kallar volontären till introduktionsträff och ev utbildning, 
därefter matchar samordnaren nyanländ och volontär.  

Kretsen har medverkat i informations- och utbildningsfilmer till integrationsguiderna, som 
finns tillgängliga på nätet. Detta som följd av att fysiska möten inte gått att genomföra. 
Röda Korsets uppgift har varit  att rekrytera 10 volontärer, som vill engagera sig i 
nyanländas integration. RK har kontinuerligt skickat ut information om projektet till alla 
våra volontärer och bjuda in till bl a digitala träffar.  

Ansvarsfördelning  

Ansvarig för projektsamverkan från RK sitter i projektets styrgrupp. Volontärer från MIR-
gruppen ansvarar för och bidrar till att rekrytera volontärer.  

Utvärdering  

Studenter från HKR och Malmö universitet samt kommunens utvecklingsgrupp har 
ansvarat för framtagning och genomförande av själv skattning och enkäter/intervjuer. 
Projektet ska återrapporteras till LST.  

   
Cykelskola  

Ansvariga: Mia Persson Fröjd och Hanna Gunnarsson  

Kristianstadsbygdens rödakorskrets beviljades 20 000:- från Carl Jönssons 
understödsfond för att genomföra en cykelskola 2020, tillsammans med Kristianstads 
kommun (Urbana) och folkuniversitetet. Fonden har godkänt att beviljade medel för 
flyttades från 2020 till 2021, pga pandemin. 

Behov och syfte  

Många invandrar kvinnor har aldrig fått lära sig cykla i sina hemländer. Det har tidigare 
anordnats cykelskolor i Kristianstad och behovet har då visat sig större än antal platser i 
cykelskolan. Att kunna cykla ökar den enskilda individens frihet att röra sig i lokalsamhället 
och lättare kunna använda sig av olika typer av samhällsservice. Cykling främjar också 
folkhälsa  

Mål  

- att under 2021 genomföra cykelskola i samarbete med Kristianstads kommun och 
Folkuniversitetet. Cykelskolan genomfördes vid 3 tillfällen juni 2021. På grund av 
pandemin, dock inte under optimala former. I kursen ingår några teoretiska avsnitt, 
inkl filmer. Dessa kunde inte genomföras på grund av att vi inte hade tillgång till 
någon lokal. Urbana hembygdsgården var stängd för verksamhet. 

Cykelskolan kommer att fortsätta våren/sommaren 2022. Allt inköpt material finns 
kvar att använda. Kretsen har i slutredovisningen till Carl Jönssons fond önskat 
disponera ej använda medel 2021 (7 064:-) till fortsatt cykelskola 2022. Carl 
Jönssons fond har avslagit ansökan.  
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Metod  

Målgruppen är nyanlända från 15 år. Blandat teori och praktik. Antal deltagare, 15 - 20 
personer. Cyklar, hjälmar och skydd har köpts in. Deltagarna kommer att få ett diplom efter 
genomförd kurs.  

Budget 
Projektet har finansierat av fondmedel, 12 936:-  

Ansvarsfördelning  

Folkuniversitetet har bidragit med kursmaterial och kursledare. Röda Korset har stått för 
inköp av material till verksamheten, inom ramen för beviljade medel. Röda Korset och 
Urbana (kommunen) har rekryterat volontärer.  

Språkträning mm för invandrarkvinnor 

Kontaktperson Mia Persson Fröjd 

Bakgrund 

NAD (Närverk Aktivitet Delaktighet) NAD-metoden innebär att matcha nyanlända 
flyktingar till individuellt anpassade aktiviteter i föreningar/folkbildning inom ramen för 
Arbetsförmedlingens olika program. NAD är ett samarbete mellan Länstyrelsen, Region 
Skåne, kommuner och ideella sektorn. 

I samarbete med NAD-samordnare på studieförbundet Bilda har en NAD-aktivitet startats 
för en elevgrupp på en SFI-utbildning i Kristianstad. NAD arbetar med att underlätta 
kontakt mellan nyanlända personer och lokala föreningsaktiviteter. Aktiviteten startades 
den 23 nov och ska pågå fyra gånger, 2021 och fortsätta  2022 med ytterligare 3 gånger.  

Behov och syfte 

Aktiviteten är särskilt anpassad till deltagargruppens kompetenser och uttryckta behov. 
Samverkan sker med arbetsförmedlingen och innebär att deltagarna får aktiviteten 
inskriven i sin planering hos AF. Gruppens önskemål är bla att träna svenska, få mer 
information om vård- och omsorgsyrkena och kvinnors villkor i Sverige. 

Mål:  

- att genomföra 3 träffar under december. Kretsen har genomfört 3 träffar med 
gruppen under dec månad plus en informationsträff den 23 nov. Verksamheten 
kommer att fortsätta den 1 mars 2022.  

Metod 

En SFI-grupp på 7 utlandsfödda kvinnor har träffats 3 tisdagar mellan 14.15 till 15.45 i vår 
lokal på Vasagatan 4-6 i Kristianstad. Fem volontärer har varit aktiva i projektet, varav en 
samordnare. Varje träff har haft ett tema. Under hösten har t ex gruppen träffat Röda 
Korset första hjälpare och en pensionerad sjuksköterska som svarat på frågor om arbete 
inom vård- och omsorg.  
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Slutord  

Inte heller verksamhetsåret 2021 blev så som vi planerat. Vårt fokus har varit att hålla vår 
Second Hand butik (vår största insamlingsverksamhet) öppen. Vi har under hösten arbetat 
med att bygga om hela butiken enligt SRK Second Hand koncept, som ett led i att kunna 
öka försäljningen. Vi är stolta över att göra ett så bra resultat för 2021, trots att 
förutsättningarna inte varit de bästa. Det sista som överger oss är hoppet och hoppet om 
ett bättre 2022 lever. Under året har vi engagerat oss i verksamheter som riktar sig mot 
mer individuella insatser, som integrationsguides projektet och en sluten grupp för 
språkträning. Våra förhoppningar är att samhället ska öppna upp under 2022, så att våra 
mer öppna verksamheter kan komma igång. 

Vi är också stolta över vårt bidrag till miljön genom arbetet med vår hållbarhetspolicy, 
återbruk och återvinning. ”Second hand is first hand”  

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla våra medlemmar, volontärer, personal, kunder och 
inte minst alla som ger oss gåvor - utan er ingen verksamhet. 

Kristianstadsbygdens rödakorskrets styrelse 
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Mia Persson Fröjd   Birgitta Holmström 
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Mats Berlin                              Anca Alecu 
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