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Förord  
 

Röda Korset kämpar för att ingen människa ska lämnas ensam i en katastrof. 

Tillsammans med 192 andra nationella föreningar och lokalföreningar, kretsar, spridda 

i nästan alla kommuner över hela landet är Röda Korset i Skellefteå en del av världens 

främsta katastroforganisation. Oavsett var Röda Korset verkar, är syftet alltid 

detsamma: att förhindra och lindra mänskligt lidande, att skydda liv och hälsa och att 

säkerställa respekten för varje människas värdighet. 

Vi i vår krets och alla våra frivilliga har arbetat strukturerat och engagerat med att 

finnas där och hjälpa de utsatta och ensamma som finns i vår region. Med 

utgångspunkt i Svenska Röda Korsets strategiska inriktning har vi målmedvetet tagit 

steg för att minska utsattheten och öka möjligheten för människor att få hjälp och stöd 

i det som behövs och är nödvändigt. 

Vi har under 2021 fortsatt att hantera coronapandemin som fortfarande är väldigt 

närvarande och som fortsätter att påverka de insatser vi bedriver på olika sätt. Vårt 

arbete med inköpshjälpen och vaccinationerna har varit enormt uppskattade och även 

hjälpt oss möta och hitta fler fantastiska frivilliga som ställer upp med tid och varmt 

engagemang för att hjälpa de i behov.  

Vi har vidare under året fokuserat på att bygga upp vår krisberedskap och det arbetet 

kommer att fortsätta under 2022 för att vi ska vara ännu mer redo för kommande 

utmaningar vid framtida kriser. En del i detta arbete har bestått av att kommunicera 

och samarbeta med andra organisationer och föreningar i kommunen. 

Hållbarhetsfrågan står oss varm om hjärtat och vi har under året lyft fram den på olika 

sätt. Bland annat har arbetet kring vår klädhantering lett till samarbete med skolornas 

textillärare för att så mycket som möjligt av dessa ska komma till nytta och så lite som 

möjligt ska slängas. 

Vi har även gått samman med de övriga kretsarna i kommunen och bildat en 

gemensam krets som kommer att ge oss ännu mer möjligheter att nå fler i behov runt 

om i kommunen. Och i och med att byggbarackerna runt våra lokaler nu tagits bort 

hoppas vi på att 2022 blir ett år där vår mötesplats blir en central samlingsplats för 

människor i behov av stöd och fantastiska frivilliga som vill hjälpa till att ge dem det. 

Vi i styrelsen vill tacka alla som under 2021 stöttat Röda Korset i Skellefteå på olika 

sätt. Ingen ska lämnas ensam! 

 

Fredrik Krekula, Kretsordförande  
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Röda Korsets grundprinciper  

 

Humanitet  

Vi arbetar för att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa och värna 

respekten för varje människas värde.  

Opartiskhet  

Vi hjälper nödställda oavsett nationalitet, etnisk tillhörighet, religion, samhällsställning 

eller politisk åsikt.  

Neutralitet  

Vi väljer inte sida i fråga om politik, etnisk tillhörighet, religion eller ideologi.  

Självständighet  

Vi agerar självständigt. På nationell nivå hjälper vi ibland staten inom det humanitära 

området, men behåller ett oberoende som gör att vi alltid kan handla i enlighet med 

våra egna grundprinciper.  

Frivillighet 

 Vi är en organisation som bygger på frivillighet utan egen vinning.  

Enhet  

I varje land finns bara en nationell rödakorsförening. Den ska vara öppen för alla, och 

den humanitära verksamheten ska omfatta hela landet.  

Universalitet  

Alla nationella föreningar är jämlika och har samma ansvar och skyldigheter att bistå 

varandra. 
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Frivilligverksamhet under 2021 
 

Röda Korset bygger på det frivilliga engagemanget. Våra frivilliga är kretsens viktigaste 
resurs. Framför allt under första halvan av 2021 märkte vi tyvärr av Coronapandemins 
effekter på frivilligsidan. Många har efter sommaren kommit tillbaka till sina vanliga 
uppdrag. Under pandemin har vi både förlorat ett antal volontärer och nyrekryterat 
andra. Pandemin har tydligt skapat engagemang i samhället och gjort det lätt att 
rekrytera till särskilda pandemiinsatser, så som vaccinationsvärdar.  
 
Kretsen har inte kunnat samla frivilliga i samma utsträckning som vanligt för fysiska 
möten. Inga större fysiska sammankomster planerades under året. I december skulle vi 
bjuda in till en årsavslutning för att fira alla frivilliga, men denna behövde vi tyvärr 
ställa in med kort varsel när nya allmänna råd tillkännagavs. Genom Tillsammansbrevet 
som går ut varje vecka (varannan vecka från och med november 2021) har vi ändå haft 
möjlighet att hålla kontakt även med frivilliga på paus från sina uppdrag.  
 
I juni hade vi förmånen att få välkomna Svenska Röda Korsets generalsekreterare 
Martin Ärnlöv till Skellefteåkretsen. Det var en viktig signal till alla våra engagerade att 
Röda Korset i Skellefteå har något att visa upp och gör ett fint arbete. Under dagen 
hann Martin Ärnlöv medverka i Folkhälsorådet där vi pratade om papperslösas 
situation i Skellefteå och vikten av samverkan. Han besökte även vaccinationsinsatsen 
på Skellefteå Kraft arena samt hann med ett möte med Röda Korsets 
behandlingscenter och Skellefteå kommuns socialförvaltning för att fortsätta samtalet 
om papperslösas situation och fortsatt samverkan. Dagen avslutades med middag med 
representanter för Regionrådet samt kretsstyrelserna i Skellefteå, Byske och Burträsk.  
 

Utbildningar 
 
Vi har under året blivit allt vanare att driva delar av vår verksamhet digitalt, t ex 
utbildades alla nya vaccinationsvärdar helt digitalt. Även vår nystartade Cykling utan 
ålder hade uppstartsträffar och utbildning digitalt. Det är dock inte alla våra frivilliga 
som har tillgång till och kapacitet för digital verksamhet.  
 
I december höll kretsen sitt första fysiska utbildningstillfälle på länge: grundkurs – 
rödakorskunskap, och Svenska Röda Korset erbjöd en grundkurs i Första hjälpen i 
Skellefteå i november.  
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Beredskapsgruppen  
 
Genom beredskapsgrupper tar sig kretsen an den nationella strategiska inriktningen 
”Vi agerar snabbt när krisen händer”: 
 
Under 2021 har gruppen haft fyra insatser. Vaccinationsvärdar på Skellefteå Kraft 
Arena och Anderstorg, motorsporttävling och bemanning och samordning av en 
tillfällig mötesplats för de som på ett eller annat sätt påverkats av oroligheterna i 
Afghanistan.  
 
På uppdrag av Region Västerbotten samordnade och organiserade beredskapsgruppen 
vaccinationsvärdar på kommunens största vaccinationsmottagning samt i anslutning 
till en hälsocentral. Kopplat till insatsen, finansierat av Region Västerbotten, 
arvoderades schemaläggare för att kretsen skulle klara av att genomföra uppdraget. 
Verksamhetschefens insatser kopplat till insatsen har varit ovärderliga och en 
förutsättning för att vi skulle klara av att vara uthålliga och hållbara. Sammanlagt över 
perioden mars-juni hade vi 90 schemalagda volontärer, varav ca 15 återkom under 
perioden september-november då vi endast bemannade hälsocentral.  
 
En lärdom vi tar med in i framtiden är att vi blir extra starka i pågående insatser när vi 
söker samverkan med andra organisationer, föreningar mm. Genom samverkan har vi 
kunnat förse våra värdar med fika och frukt, utbildat och introducerat alla nya 
spontanfrivilliga i Röda Korsets grundprinciper, uppförandekod, att vara frivillig, 
säkerhets- och hygienföreskrifter samt lyckats bemanna samtliga pass under hela 
insatsen som vaccinationsvärdar.   
 
Insatsen har inneburit att vi har fått testa och revidera vårt framtagna utkast till 
beredskapsplan. Hela insatsen blev mycket uppskattad av patienter, uppdragsgivaren 
och samverkanspartners.  
  
Under våra uppdrag på motorsporttävlingen och den tillfälliga mötesplatsen har det 
handlat om att ge medmänskligt stöd. Mötesplatsen startade som en akutinsats men 
gav upphov till viktiga insikter och samarbeten som ledde till beslutet om att etablera 
en större mötesplats under 2022, som en självständig frivilligverksamhet inom kretsen.  

 

RFL (Restoring Family Links) – FIA-gruppen 
 
Vår rutin är att träffa flyktingar och invandrare på torsdagar klockan 17.30 i Röda 
Korsets lokaler. Varje möte bokas via migrationsrådgivarnas telefon 020-415000 
onsdagar mellan 9.30 -12.00. Vi hjälper till med familjeefterforskning, 
familjeåterförening, Röda Kors-meddelanden, resestöd och återvändande.  
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Under året har vi fortsatt med att via telefon genomföra uppföljning och information 
till tidigare klienter. Verksamhetens fysiska klientkontakter har legat vilande under 
januari till september 2021 på grund av coronarestriktioner. Under fjärde kvartalet har 
vi haft tre ärenden vid totalt fem möten. 
 
Vår grupp består av volontärer, varav en har rekryterats under året. Vi brukar ha ett 
gruppmöte varje månad med information, planering och viktig social kontakt. Dessa 
har pausats under vår och sommar 2021. Vi får regelbunden utbildning, information 
via MS Teams, våra lokala migrationsrådgivare och Röda Korset Skellefteåkretsen. 

 

Förstahjälpen-gruppen   
  
Förstahjälpen-gruppens primära mål är att lindra och förhindra mänskligt lidande. 
Detta görs genom att finnas till hands på diverse publika arrangemang såsom 
festivaler, konserter, idrottsevenemang och dylikt. De engagerade frivilliga är utbildade 
i grundläggande första hjälpen och redo att hjälpa till när någon gjort sig illa, fysiskt 
eller psykiskt.  
 
De senaste åren tar den psykiska biten mer och mer tid, psykisk ohälsa verkar öka hos 
allmänheten vilket är något Förstahjälpen-gruppen märker av. Behovet är ofta att 
trösta och peppa ledsna ungdomar och vara en stabil axel som de kan gråta mot. Men 
allt är inte ledsamt. Lika ofta blir det skratt tillsammans med glada människor som är 
ute och roar sig.  
 
Uppdrag där gruppen varit med under 2021 är Krafttrampet och Utmaningen på 
Vitberget. Under 2021 ställdes nästan alla evenemang in på grund av Coronapandemin 
och Förstahjälpen-uppdragen uteblev därmed.  
 
Under året har vi utbildat tre personer som gått grundutbildningen när den hölls här i 
Skellefteå under hösten. Vi hade digital behörighetsbedömning. 
 
Under 2021 startade vi upp en Övningshubb där två volontärer har utbildat sig till 
övningsledare (mer om det nedan). 
 
2021 fanns 12 behöriga första hjälpare och fyra praktikanter. Gruppen har haft tre 
träffar och övat under året som varit, haft totalt två uppdrag med åtta 
uppdragstimmar och sammanlagt 400 frivilligtimmar.   
 
Att vara första hjälpare innebär att ge en del av sin tid, ofta under sena kvällar och 
nätter, för att hjälpa andra människor. Det är oerhört roligt och stimulerande, och 
belöningen är tacksamheten från de som får hjälp. 
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Övningshubb Första Hjälpen 
 
Verksamheten startade i november med leverans av material så som dockor, böcker, 
surfplatta mm. Volontärerna har gått igenom alla dockor, sett till att de har batterier 
samt kollat att de går att koppla ihop med mobiler och surfplattan. 
 
Aktiva volontärer utbildade sig till övningsledare på distans vid två tillfällen. Gruppen 
har sedan väntat in de nya hjärt-lungräddningsrutinerna som HLR-rådet släppte den 
sista november. Alla rutiner är ännu inte på plats för att lägga ut tider för bokning men 
målsättningen är att starta upp i början av 2022 (dock beroende på smittläget).  
 

Cykling utan ålder 

 
Ofrivillig ensamhet bland äldre är ett av de humanitära behov som kretsstyrelsen 
identifierat under året. Kretsen ansökte om och beviljades en eldriven lastcykel från 
Svenska Röda Korset. Cykeln levererades när snön låg i meterdjupa drivor, men fram 
emot maj kunde verksamheten Cykling utan ålder lanseras. Åtta nya volontärer 
rekryterades och utbildades, med stöd av föreningen Cykling utan ålder. Ett samarbete 
etablerades med äldreboendet Tor, Skellefteå kommun. Volontärerna kunder under 
sommaren och hösten erbjuda ensamma äldre en åktur längs älven, ut till Tuvagården, 
på Nordanå-området eller andra rutter som passageraren önskade. Feedbacken från 
alla inblandade har varit mycket positiv. Cykelsäsongen blev ganska kort eftersom 
kylan kom tidigt, men vi ser fram emot fortsatta fina cykelturer och samtal nästa år.  

 

Insamling  
 
Insamlingsgruppen består idag av ca 10 medlemmar. Vi har under året haft en 
frivilligledare, en kassör samt två penningräknare. Vi arbetar med fysiska insamlingar 
med bössor där vi samlar in bidrag till Röda Korsets allmänna verksamhet samt vid 
specifika kampanjer som traditionellt samordnats nationellt. Vi ansvarar även för 
insamlingsbössor som står utplacerade i dagligvaruhandeln.  
 
Under pandemin har insamlingsgruppen haft svårt att genomföra insamlingar då 
majoriteten av våra medlemmar ingår i riskgrupp och inte känt sig bekväma att vara 
ute bland folk på det sätt som fysisk insamling innebär. En satsning gjordes i oktober 
för Världens barn med insamling utanför Stora Coop.  
 
Från slutet av året avgick gruppens frivilligledare och styrelsebeslutet är att försöka 
tillsätta en ny ledare men tillsvidare fokusera på insamlingsbössor i butiker. 
 
Second hand-butiken och cafét har under året bidragit till insamlingsverksamheten 
genom att skänka hela dagskassor till förmån för: 
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- Morsdagsinsamlingen Stötta mammor världen över 
- Världens barn 
- Röda Korsets insamling för Afghanistan 

 
 

Second hand – och caféverksamhet  
 
Röda Korsets second hand-butik ger en möjlighet för människor att göra hållbara val, 
både för plånboken och för klimatet. Här finns det unika – både det nödvändiga och 
det lilla extra till mycket låga priser. Vårt café erbjuder en chans inhandla hembakt 
fika och serverar alltid rättvisemärkt kaffe. Både butiken och caféet en viktig 
mötesplats och social yta för många ensamma människor. Verksamhetsområdet 
svarar upp till Svenska Röda Korsets strategiska inriktning om att bedriva verksamhet 
utifrån de största humanitära behoven i varje kommun och sätta människan i 
centrum. 
 
Årets utmaningar 
 
Vi har under 2021 verkat mitt i en byggarbetsplats. När allt är klart kommer vår lokal 
att befinna sig mitt i ett centralt stråk, men vägen dit – särskilt bygget av Sara 
kulturhus – har varit en utmaning: kunder hittar inte till butiken och 
parkeringsmöjligheterna är begränsade, vilket gett ett sämre flöde av personer från 
centrum.  Framkomligheten till entrén har varit en hal, mörk och ojämn gångstig 
under hela året på grund av byggarbetet. Byggnationer av nya busskurer längs 
Stationsgatan skapade mer framkomlighetsproblem. Detta har resulterat i närmare 
25 procent lägre försäljningsintäkter än föregående år. 
 
Den fortsatta pandemisituationen har gjort att intäkterna legat ytterligare 25 – 50 
procent lägre än ett normalår. I och med pandemin har folksamlingar inte varit 
aktuellt under stora delar av 2021, vilket varit en utmaning för cafét som social 
mötesplats. Därför höll caféet helt stängt fram till september. För att förhålla oss till 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer har vi kunnat välkomna max 20 personer samtidigt i 
vår lokal under en stor del av året.  
 
Stor del av de frivilliga pausade sitt arbete första halvåret, och de flesta aktiviteter 
som planerats måste läggas på is. De anställda har gått på korttidsarbete och arbetat 
60 procent av sin ordinarie arbetstid fram till augusti. 

 
Second hand 
 
Under året har vi hunnit med en hel del byggnationer och nya planlösningar i våra 
lokaler, allt för att göra det enklare för kunder att hitta vad de letar efter och skapa 
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bättre framkomlighet och undvika trängsel. En stor och uppskattad åtgärd var 
sorteringen av kläder i storleksordning.  
 
Som second hand verksamhet konkurrerar vi inte med övrig detaljhandel på samma 
villkor, utan söker ständigt sätt att både göra det möjligt för kunder att hitta det 
unika och hållbara, men också öka vår egen försäljning som är en viktig intäkt för vårt 
humanitära arbete. Under året har vi erbjudit en så kallad 100-kronorskasse på 
klädavdelningen samt haft en rad kampanjer kring böcker, leksaker, vinterjackor, 
väskor, skor med mera.  
 
Under pandemin har vi behövt jobba för att hitta alternativa metoder vid sidan av 
den fysiska second hand-butiken. Där har vår Traderaförsäljning har gett bra extra 
inkomster och fortsätter att växa. Det är ett sätt att nå bredare målgrupper och 
möjliggöra högre insamlingsmål för vårt sociala arbete.  
 
Som ytterligare en arena för att synliggöra Röda Korset och hitta andra kundgrupper 
genomförde vi en Pop-Up försäljning på torget, fredag 11 juni. 
 
Som ett led i vårt hållbarhetsarbete startade vi under året upp ett samarbete med 
textillärare i Skellefteå kommun. Tyger och kläder vi inte kan sälja i butiken tas 
omhand av Floraskolan och delas ut till andra skolor, så dessa kan användas i 
undervisningen. Det är en metod för att minska klimatpåverkan genom att textilier 
får nytt liv, och samtidigt en pedagogisk möjlighet att lära elever om återbruk.  
 
Under hela pandemin har vi löpande jobbat med smittskyddsåtgärder och följt alla 
regler och förordnanden. Det har bland annat inneburit tydliggörande skyltar, 
handsprit, skyddsglas vid kassan med mera. Vi blev även kontrollerade av 
myndigheter om detta och fick godkänt. 
 
 
Café 
 
Onsdagen 1 september körde vi igång vårt café igen, först endast tre dagar öppet 
Från 4 oktober blev öppettiderna fem dagar i veckan. Det har märkts att många 
längtat efter hembakat fika och nybryggt fairtrade-kaffe. Vi har jobbat med 
marknadsföring via sociala medier för att synliggöra at vår sociala värmestuga åter är 
öppen.  
 
Vi hade även överraskningsbesök från en miljöinspektör och vår verksamhet har 
klartecken att fortsätta som vanligt.  
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Frivillighet i second hand och café 
 
Vi har arbetat aktivt med att synliggöra och marknadsföra frivilligmöjligheter, via vår 
rekryteringsplattform ReachMee och sociala medier. En stor del av de frivilliga som 
var på paus under första tiden av Coronapandemin återvände till oss vaccinerade och 
redo att arbeta efter sommaren. Även nya ansikten har kommit in i gänget, både i 
vårt café och traderaförsäljningen.  
 
Som sommaravslutning samlades butiksfrivilliga i Stadsparken och avnjöt en rejäl 
förmiddagsfika tillsammans. 
 
I slutet av oktober revs till slut byggstängslen runt Sara kulturhus och barackerna 
flyttades bort. För vår verksamhet innebar det en enorm lättnad, då vi åter har en 
parkering och folk kan se oss från gatan. 
 
Vi har haft ännu ett riktigt upp och ner år. Motgångar har dykt upp men vi har 
tillsammans gjort det bästa av situationen. 
 

 

Sygruppen  

 
Sygruppen har drivit sin verksamhet under många år. I nuläget består gruppen av cirka 
10 frivilliga. Sygruppen sorterar, mäter och prismärker textilier som lämnats in till Röda 
Korset. Sygruppen tar vara på textilier från secondhandbutiken som kan återvinnas på 
olika sätt, bland annat shoppingkassar, fruktpåsar mm. Gruppen stickar också olika 
alster så som barnkläder, tjocksockor mm.  
 
På grund av restriktioner kopplat till Coronapandemin fortsatte sygruppen pausa sin 
sociala mötesverksamhet i kretsens lokaler under årets första del. Efter sommaren har 
verksamheten varit igång som vanligt med trivsamma måndagsträffar där det funnits 
tid för både sortering av textilier och trevligt umgänge. Många har också handarbetat 
hemma och lämnat in färdiga alster för att säljas i butiken. 
 
Sygruppen deltog på Skyltsöndag den 28 november och sålde sina alster med stor 
framgång. 
 
Även i Byske bedrivs en sy- och stickverksamhet som i slutet av året skänkte två fulla 
papperskassar med stickade och virkade barnfiltar till Skellefteå lasaretts 
barnavdelning.  
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Inköpshjälpen 
 
Inköpshjälpen för riskgrupper för coronaviruset fortsatte under första delen av 2021. I 
maj fattades beslutet att avsluta insatsen eftersom vaccinationsarbetet av riskgrupper 
då kommit så långt och de nationella allmänna råden förändrades.    
 
Inköpshjälpen har haft två frivilligledare som har stöttat volontärer och jobbat med 
insatsens utformning för att leva upp till skiftande behov. Inköpshjälpens hjälptelefon 
har bemannats av två personer och öppettiderna har successivt minskat i takt med 
minskat behov. Under 2021 bestod Inköpshjälpen framför allt av fasta volontärer som 
hjälper en och samma hjälpbehövande. Det ger både ökad trygghet och högre kvalitet. 
Under perioden januari-maj har Inköpshjälpen haft ca 40 aktiva volontärer som i snitt 
gjort inköp var tionde dag. Utöver detta genomfördes ca 400 enstaka inköpsärenden.  
 
Arbetet har skett i samarbete med kommunen som gett ekonomisk ersättning och 
Volvo som via Hertz sett till att vi en heldag per vecka kunnat ha två volontärer i en 
hyrbil som handlat åt många samtidigt.  

 

En av vaccinationsvärdarna på Skellefteå Kraft Arena i skyddsutrustning. 
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Projekt i kretsen under 2021 
 

Kretsen har under årets bedrivit en omfattande projektverksamhet. Nedan 
sammanfattas kort projektet, bidragsgivare och syfte. 
 
Delegationen mot segregation (Delmos) – kartläggning av pandemins påverkan på 
personer med begränsad svenskkunskap och begränsad förankring i lokalsamhället  
 
Projekt finansierat av Delegationen mot segregation, Delmos. Projektet har genom i 
första hand telefonmöten och intervjuer samt annan kunskapsinhämtning kartlagt hur 
Coronapandemin påverkat grupper i kommunen som har svag svenskkunskap och låg 
förankring i lokalsamhället. Kartläggningsarbetet genomfördes 2020 och under första 
kvartalet 2021 låg fokus till stor del på rapportsammanställning och spridning av 
resultat, med besök i ett flertal politiska nämnder samt relevanta chefs och 
arbetsgrupper. Projektet avslutades 15 april 2021. 
 
Socialstyrelsen – Vän utan ålder  
 
Projekt finansierat med statsbidrag genom Socialstyrelsen i syfte att förebygga ofrivillig 
ensamhet bland äldre. Medel beviljades för frivilligrekrytering under 2021. Fokus har 
legat på att rekrytera och behålla frivilliga till olika verksamheter som riktar sig till eller 
möter äldre, så som Cykling utan ålder, caféverksamheten, second hand-
verksamheten, Inköpshjälpen och vaccinationsvärdar. En fokuserad frivilligrekrytering 
har lett till att projektet överträffat sina mål och möjliggjort för kretsen att skapa en 
långsiktig plan för frivilligförsörjning.    
 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) – stöd till socialt utsatta 
grupper 
 
Projekt finansierat med stöd av medel från Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor, MUCF som en del i Svenska Röda Korsets gemensamma ansökan. 
Medlen har använts för att starta upp arbetet med en centralt placerad mötesplats för 
nya och etablerade skellefteåbor som vill träna svenska, möte nya människor och 
umgås. Särskild fokus på personer som befinner sig i utsatthet.  
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Samarbeten i kretsen under 2021 
 
Samarbetsavtal mellan kretsen och Skellefteå kommun kring inköpshjälp till 
riskgrupper 
 
Svenska Röda Korset gick ut till samtliga regioner i landet och erbjöd stöd med 
vaccination mot Covid-19 vid behov. Under februari 2021 slöts ett avtal mellan Region 
Västerbotten och Skellefteåkretsen om stöd med vaccinationsvärdar, inklusive en 
finansiell kompensation för samordningsinsatser. Se avsnitt om frivilligverksamhet 
Krisberedskap för mer information.  
 
Samarbetsavtal mellan kretsen och Skellefteå kommun kring inköpshjälp till 
riskgrupper 
 
Kretsen fick genom det nationella avtalet mellan Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap rollen som samordnande organisation för frivilliga insatser kring inköp och 
leverans av mat och mediciner till personer i riskgrupp. Kretsens avtal med Skellefteå 
kommun har löpt under januari till maj 2021. Se avsnitt om frivilligverksamhet 
Inköpshjälpen för mer information.  
 
Volvo-Hertz samarbetet 
 
Genom Svenska Röda Korsets nationella samarbete med Volvo-Hertz har kretsen haft 
möjlighet att inom Inköpshjälpen använda hyrbil kostnadsfritt via Hertz Skellefteå. 
Tack vare detta har två volontärer i Inköpshjälpen kunnat genomföra ett stort antal 
leveranser till hjälpbehövande under en till två dagar per vecka januari-maj 2021.  
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Synlighet 
 

Ett viktigt led i kretsens arbete i enlighet med den nationella strategiska inriktningen är 
att vi bedriver ett kraftfullt opinions- och påverkansarbete. 
 
Kretsen har fortsatt öka sin synlighet i media under 2021. Vi ser att vårt aktiva arbete 
med att synliggöra oss för media har lett till att vi oftare blir kontaktade för att berätta 
om vårt arbete och våra utmaningar. Syftet med all exponering i media är att lyfta det 
positiva med kretsens arbete och vårt bidrag till samhället för att förhindra och lindra 
mänskligt lidande. 
 
I tabellen på nästa sida har vi samlat alla tillfällen där Röda Korsets Skellefteåkrets 
figurerat i media under året. I snitt dryga två exponeringstillfällen per månad.  
 
Genom de sociala kanalerna Facebook och Instagram har Skellefteåkretsen ökat sin 
synlighet utåt. Vi har jobbat aktivt enligt vår strategi för sociala medier för att hålla en 
tydlighet och variation i vår kommunikation. I november inbjöds kretsen till 
Regionrådets kretsmöten för norra Norrland för att berätta och inspirera kring 
påverkansarbete genom synlighet.  
 
Antalet följare på Instagram har under året fortsatt öka, till idag närmare 700 personer 
och en räckvidd på närmare 9 000 personer under året. Vår sida på Facebook har 
under året haft ca 1300 följare och en räckvidd om nästan 41 000, vilket är en ökning av 
antal följare men en liten minskning i räckvidd jämfört med föregående år. I båda 
kanalerna är ca 75 % av följarna kvinnor och 25 % män.  
 

 

Media Område Omfattning/art Datum 
Norran Krönika  2021-januari 

Norran Störning/trafik Spalt 2021-01 

Megafonen Vaccinations- 
insats 

Pressmeddelande publicerat webb 2021-03-16 

Norran Vaccinations- 
insats 

Pressmeddelande publicerat webb 2021-03-16 

P4 
Västerbotten 

Vaccinations- 
insats 

Radioinslag 2021-03-17 

SVT 
Västerbotten 

Vaccinations- 
insats 

TV-intervju, eget webbklipp 2021-03-17 



 
 

         

         
 

 

 
 
 

Norran Krönika  2021-mars 

Norran Vaccinations- 
insats 

Helsida, del av 2021-03-19 

Folkbladet Vaccinations- 
insats 

Del av större artikel 2021-03-18 

Norran Krönika  2021-maj 

P4 
Västerbotten 

Vaccinations- 
insats 

Radioinslag, volontär 2021-06-11 

-”- -”-, frivillighet Radioinslag, generalsekreterare 2021-06-11 

Norran Vaccinations- 
insats 

Del av artikel, kort omnämnande 2021-06-27 

Norran Krönika  2021-juli 

P4 Cykling utan 
ålder 

Inspelat inslag, ca 20 min 
https://sverigesradio.se/artikel/personer-
fran-aldreboende-skelleftea-bjuds-pa-
cykeltur  

2021-07-02 

Norran Cykling utan 
ålder 

Stort uppslag + Norran TV 
https://norran.se/artikel/roda-korsets-
nya-satsning--volontarer-tar-med-aldre-
pa-cykeltur-i-solen-det-finns-ett-enormt-
behov-av-socialt-umgange/l6vd9kvj  

2021-07-05 

Norran  Krönika  2021-07-09 

DN Annons 
frivillighet 

Två helsidor 2021-08-03 
(även i juli) 

Norran  Krönika  2021-08-27 

Folkbladet Mötesplats 
Afghanistan  

Artikel 2021-08-31 

Röda Korset 
magasin 

Vaccinations- 
insats 

Spalt 2021-
september 

Norran Vaccinations- 
insats 

Del av artikel 2021-09-16 

Norran Krönika  2021-10-01 

Norran Segregation Artikel 2021-11-01 

Norran Hållbarhet, 
secondhand 

Artikel 2021-11-03 

Norran Hållbarhet, 
textilåter-
vinning 

Artikel 2021-11-05 

Norran Krönika  2021-12-03 

https://sverigesradio.se/artikel/personer-fran-aldreboende-skelleftea-bjuds-pa-cykeltur
https://sverigesradio.se/artikel/personer-fran-aldreboende-skelleftea-bjuds-pa-cykeltur
https://sverigesradio.se/artikel/personer-fran-aldreboende-skelleftea-bjuds-pa-cykeltur
https://norran.se/artikel/roda-korsets-nya-satsning--volontarer-tar-med-aldre-pa-cykeltur-i-solen-det-finns-ett-enormt-behov-av-socialt-umgange/l6vd9kvj
https://norran.se/artikel/roda-korsets-nya-satsning--volontarer-tar-med-aldre-pa-cykeltur-i-solen-det-finns-ett-enormt-behov-av-socialt-umgange/l6vd9kvj
https://norran.se/artikel/roda-korsets-nya-satsning--volontarer-tar-med-aldre-pa-cykeltur-i-solen-det-finns-ett-enormt-behov-av-socialt-umgange/l6vd9kvj
https://norran.se/artikel/roda-korsets-nya-satsning--volontarer-tar-med-aldre-pa-cykeltur-i-solen-det-finns-ett-enormt-behov-av-socialt-umgange/l6vd9kvj
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Kommunkrets 
 
Röda Korsets riksstämma fattade 2019 beslut om en krets per kommun. Under 2021 
har kretsarna i Skellefteå kommun arbetat för att leva upp till beslutet och enligt den 
strategiska inriktningen om att kraftsamla i varje kommun. Lövångerskretsen 
beslutade om kretssammanslagning på ordinarie kretsstämma i februari 2021 och 
kretsarna i Burträsk och Byske höll extrainsatta stämmor i november 2021 med 
beslut om sammangående. 
 
Kommunkretsarbetet syftar till att öka tydligheten i Röda Korset lokalt gentemot 
kommun, myndigheter och frivilliga. Det viktiga sociala arbetet ska fortsätta i alla 
delar av kommunen genom lokala rödakorsgrupper, medan det administrativa 
arbetet centraliserat och endast en styrelse tillsätts.  

 

Medlemmar 
 

Kretsen har 2021 haft 432 betalande medlemmar jämfört med 412 året innan. Under 
året har 61 nya medlemmar tillkommit. Vi kan konstatera att medlemsantalet gått 
uppåt detta år tack vare att medlemmarna från Lövånger flyttades över till 
Skellefteåkretsen. Generellt är trenden att många väljer att engagera sig som frivilliga 
utan att vara medlemmar. Detta är i sig inte ett krav.    
 

Styrelse 
 

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av 
 
Fredrik Krekula Kretsordförande 
Göran Gavelin Kassör 
Helena Eriksson Ledamot/Sekreterare 
Sisay Berhanu Ledamot (avsade sig uppdrag under året) 
 
Styrelsen har under 2021 haft månatliga protokollförda styrelsemöten samt 
konstituerande sammanträde.  
 
 

Medarbetare 
 

Röda Korset har under 2021 haft följande medarbetare: 
 
Verksamhetschef 100 % 
Butikschef 100 % 
Handledare 60 % (ökning till 75 % oktober) 
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Kretsens ekonomi 2021 i korthet  
 
Vi har ännu ett år parerat verksamheten, med pandemin i spetsen. Det såg ljust ut 
under början av hösten men strax före jul fick vi nya besked om smittan, som vi 
kommer att måsta leva med det under början av 2022, åtminstone. 
 
Byggnationerna som omgärdat oss kunde avvecklas under hösten 2021 när kulturhuset 
stod klart och vi såg en uppgång av antalet besökande till second hand och café, som vi 
öppnade igen. Försäljningen i vår second hand-butik hade i början av året öppet tre 
dagar i veckan med 4 timmar men efter semestern började vi med öppethållande fem 
dagar per vecka med 4 timmar per dag. Intäktsnivån var därför låg under början av 
året, med vi avslutade starkt och nådde nästan 1 miljon i intäkter eller 87% jämfört 
med år 2020, vilket får anses som bra. 
 
Försäljningen har kompletterats med online erbjudanden via Tradera och det har 
lyckats bra år 2021 också. 
 
Dessutom har vi genomfört ett antal projekt som också varit ett helt nödvändigt 
komplement för kretsens ekonomi och har betytt att vi 2021 kan redovisa ett positivt 
resultat. Projekten har bl.a. riktats mot regionen, migranter och äldre. I samarbete 
med regionen har vi varit engagerade i vaccination mot Covid-19 på Skellefteå Kraft 
Arena och Anderstorg, och i samarbete med Skellefteå kommun har vi organiserat och 
genomfört hjälp med inköp till äldre med anledning av pandemin under början av året. 
Projekten har omsatt cirka 1 miljon kronor. 
 
Utöver detta har vi också fått statliga bidrag för korttidsarbete samt omställningsstöd 
för second hand-butiken. 
 
Antalet anställda är tre stycken i nuläget, varav en med bidrag. Det betyder också att vi 
har ett stort antal frivilliga som arbetar i verksamheten för att allt ska fungera.  
 
Vi har nu och tidigare avsatt ca 800.000 kronor till verksamheten 2022 med 
förhoppning om att fortfarande ha en god ekonomi då vi 2023 förhoppningsvis uppnår 
ett normalläge, avseende att pandemin inte ska påverka längre. 
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Vårt arbete kopplat till FN: s globala hållbarhetsmål  

Röda Korset arbetar strategiskt med de globala hållbarhetsmålen för att vår 

organisation och verksamhet ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vår 

verksamhet definieras alltid utifrån de största humanitära behoven. På så sätt styr de 

globala målen inte direkt vad vi gör men däremot vart vi vill nå.  

Vi strävar efter att göra vårt humanitära arbete på ett sätt som bidrar till att nå 

hålbarhetsmålen. Att relatera vår verksamhet mot de globala målen är en del av vår 

omvärldsbevakning. Det gör det möjligt för oss att förstå Röda Korset i ett större 

sammanhang och hur vi kan agera som en hållbar organisation på bästa sätt. 

Bland annat mål 3 och 10 är relevanta för vad vi gör, medan målen 5, 8, 11, 12, 13 och 

16 är aktuella för hur vi jobbar med våra frivilligverksamheter, projekt och samarbeten.  
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Slutord  
 

2021 kan sammanfattas som ett år av kreativa lösningar och en längtan efter det 
normala. Vi har påmints om vikten av att vara här och nu, agera utifrån det vi vet idag 
och att snabbt kunna ställa om efter ändrade förutsättningar och behov.  
 
Vaccinet möjliggjorde en normalare vardag för många och det möjliggjorde också 
mer och fler verksamheter i kretsen. Vi lever i en föränderlig värld men vår styrka 
som idéburen och frivillig organisation är just att vi är snabbfotade och 
anpassningsbara. Och för det så vill vi tacka var och en av er.  
 
Som någon klok människa en gång sa: Vi kan inte välja vad som händer oss, men vi 
kan välja hur vi förhåller oss till det som händer 
 
  



 
 

 
20 

 


