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 Verksamhetsberättelse för år 2021 

Allmänt  

Röda Korset i Västerås har bildats genom sammanslagning av 10 kretsar i Västerås kommun 

under början av 2000 -talet. Idag återfinns en till krets inom kommunen, Ängsö kretsen, där 

diskussioner påbörjats om ett sammangående. 

Röda Korset Västerås hade per den 2021-12-14 1125 registrerade medlemmar. I verksamheter 

som bedrivits under pandemiåret har 89 volontärer deltagit.  

Styrelsen  

Agneta Brav, ordförande Micael Östlund, vice ordförande Margareta Engström, ledamot 

Sebastian Engvall, ledamot  Anders Holmer, ledamot   Carolina Sackmann, ledamot 

Rodolfo Vera, ledamot Petter Åman, ledamot                Yvonne Arlestrand-Lundgren, kassör 

Arbetsutskottet har utgjorts av ordförande, vice ordförande samt kassör. Verksamhetschefen har 

varit adjungerad.  

Frivilligledare    

Second Hand & Café,   Ellen Assarsdotter och Jonas Moström 
Transportgruppen    Jan Åman 
Besöksverksamhet/Anhörigstöd  Carina Johansson, Irene Larsson 
Rödakorsvärdar    Rina Andersson, Mona Söderlund 
Språkstöd Stadsbiblioteket   Nils Arvidsson 
Flyktingguide     Sten Karlsson 
Efterforskning och familjeåterförening Ingmari Westlund 
Läxhjälp     Klas Bjellå, 
Första hjälpen    Maud Eskilsson, Micael Östlund, 
Krisberedskap    Sebastian Engvall, 
Temaseminarium    Peder Sandahl 

Regionråd Mitt   Agneta Brav 

 

Internrevisorer är Ann-Mari Schough och Bo Siösteen , Suppleanter är Bengt Gustafsson och 

Tomas Energård. Extern revison utförs av Ernest & Young.  

Valberedning utgörs av Sten Karlsson, sammankallande, Tola Jonsson och Kerstin Åman  
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Väsentliga händelser under året  

År 2021 var ännu ett år som präglats av Corona pandemin som påverkat hela samhället. 

Restriktioner till följd av pandemin har medfört att en stor del verksamheternas arbete och det 

planerade utvecklingsarbete för 2021 inte getts möjligheter att kunna genomföras. De flesta 

verksamheterna har under året bedrivits i mindre omfattning, pausats eller ställts om och 

anpassats efter för varje tidpunkts gällande restriktioner. Svängningarna har medfört att 

volontärer tillhörde riskgruppen 70+ återkommit till verksamheterna under hösten och några har 

vid jultid åter valt att stanna hemma.  

Styrelsen har, på grund av den ekonomiska situation som uppstått under pandemin, inom 

seconhandverksamheten beslutat att avsluta två butiksanställningar.  

Anställda i kretsen är nu en verksamhetschef och en anställd inom social verksamhet.  

Under året har sexton personer haft praktik, arbetstränat, gjort samhällstjänst och haft prao i 

verksamheterna. 

Bidrag till internationell verksamhet 

Kris och katastrof  150 000 kronor 

 

Verksamheten 

Styrelsens uppdrag är att förvalta kretsen och dess verksamhet samt skapa möjligheter för 

verksamhetsutveckling i enlighet med av Riksstämman och av Svenska Röda Korsets 

centralstyrelse fattade beslut. Styrelsen skall upprätta Verksamhetsplan och Budget samt 

Verksamhetsberättelse med Bokslut samt föreslå verksamhetsinriktning till Kretsstämman. 

Styrelsen har kallat till Kretsstämma 2021-02-24. Hållit 10 digitala och fysiska 

styrelsesammanträden och 9 möten med arbetsutskottet. 

Styrelsen har ansökt om föreningsbidrag från Västerås Stad.  

Styrelsen har anordnat styrelseutbildning. 

Second Hand, 30 volontärer  

Försäljningen 2021 uppgår till 1 097 644 kr (Försäljning 2019=1 881 929 kr, 2020=892 655 kr). 

Pandemin har inneburit begränsade öppettider samt begränsat antal kunder i butiken. Öppettider 

har möjliggjorts av de nya volontärerna som rekryterats. 

Återvinning är en naturlig del av verksamheten, inflödet av gåvor från Återbruken och gåvor via 

butiken har varit gott under 2021. Arbete har lagts ned på att förbättra varuflödet och 

omorganisera i lokalerna för att förbättra arbetsmiljö och arbetsrutiner. 

Försäljning online via Tradera har kommit igång under 2021. Marknadsföringen har fortsatt via 

sociala medier i begränsad omfattning.  Under året har hållits möten med volontärer och 

anställda vid sju tillfällen. 

Caféförsäljning 2021 25 253 kr (125 430 kronor 2019. 44 826 kronor 2020). 

Caféverksamheten är en del av mötesplats Kupan. Under pandemin har antalet sittplatser 

minskats och Coronaanpassats. Planerad utveckling har inte kunnat genomföras. 
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Anhörigstöd, 3 volontärer  

Verksamheten bedrivs i samverkan med Västerås Stads Anhörigcentrum. 

Träffarna syftar till att anhöriga ska få möjlighet att träffa andra i samma situation som de själva. 

Samt få en liten paus i vardagen. Under våren 2021 var verksamheten pausad men under hösten 

kunde två grupper för personer som vårdar närstående med demens återupptagits. Grupperna 

träffas varannan vecka i Anhörigcentrums lokaler.  

Språkträning, två anställda  

Grupp i svenska i grupp som erbjudits en grupp kvinnor som står långt från arbetsmarknaden vid 

minst ett tillfälle i veckan.   

Språkcafé 9 volontärer  
Språkcafé har under 2021 pågått kontinuerligt med begränsade antal platser. Språkcaféet drivs i 

drop-in form där verksamheten anpassats enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för 

att minska smittspridning genom att hålla avstånd och tillhandahålla handsprit. I huvudsak har 

verksamheten bedrivits i Röda Korsets lokaler på Vasagatan, några gånger har språkcaféet hållits 

på Stadsbiblioteket. två gånger per vecka. En del nya Inkluderingsträffar/Språkcaféer har startats 

under senare delen av 2021, på Pettersberg i samarbete med Hyresgästföreningen en gång per 

vecka samt på Växhuset i samarbete med ABF en gång per vecka. Under hösten 2021 inom 

ramen för språkcafé startades “Språkteater” där man lär sig och tränar svenska genom olika 

dramaövningar. ABF tillhandahåller lokaler en gång per vecka. Gruppen leds av en volontär 

inom språkcafé verksamheten. 

Temaseminarier 12 volontärer  
Vid tre tillfällen hösten 2021 gavs seminarier under temat “Prata konst och historia på lätt 

svenska”. Under våren 2021 i samarbete med Västerås Folkhögskola har volontärer haft 

telefonsamtal samt Zoom-möten med deltagare. 

Läxhjälpen 10 volontärer 

Ger stöd i svenska språket vid läxläsning samt stöd i det ämne som studeras. Eleverna kommer 

från gymnasiet, SFI (Svenska för invandrare), SAS (Svenska som andraspråk) samt elever som 

bedriver självstudier. 

Läxhjälpare och elev planerar mötestid tillsammans. Under hösten 2021 har fysisk läxhjälp i 

grupp kunnat erbjudas i samarbete med biblioteket på Bäckby. 

Efterforskning och familjeåterförening 4 volontärer  

Verksamhet regleras från Svenska Röda Korset enligt särskilt beslut 2020. Uppdraget är att ha 

fokus på psykosocialt stöd, hjälpa till att fylla i blanketter från olika myndigheter och följa upp 

familjer som fått hjälp och stöd såsom exempelvis resestöd. Gruppen har träffats ett par gånger 

under året men ärendena har på grund av Corona till stor del uteblivit. 

Stadsdelsarbetet 2 anställda 
Aktiviteterna på Bäckby har fortgått under 2021. Ett par gånger under hösten erbjöds läxhjälp på 

plats i samarbete med biblioteket. 

Föreläsningsserien fortsatte under hösten med tre föreläsningar med inbjudna föreläsare. I 

september genomfördes en “Närodlad Kulturdag” på Bäckby, där inbjudna lokala författare och 
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konstnärer deltog. Våra samarbetspartners har varit biblioteket på Bäckby, fritidsgården Bäckby, 

Folkhögskolan Bäckby, ABF, Sakum och Hyresgästföreningen. 

Under 2021 kom, “Babbla i bibblan” i gång på Hammarby i samarbete med kvartersbiblioteket. 

Verksamheten är ett språkstöd/läxhjälp för barn mellan 9 och 12 år som har pågått en 

eftermiddag per vecka under hösten.   

Krisberedskapsgruppen 31 volontärer  

Gruppen har ett uppdrag att utarbeta en krisberedskapsplan. Gruppen har under 2021haft 

arbetsmöten för att arbeta fram den plan som ska leda krisberedskapsarbetet i kretsen. 

Frivilligledaren har vid tre tillfällen deltagit i U-SAMs nätverksträffar och vid tre tillfällen 

anordnat rekryterings-/Informationsmöten med nya intresserade volontärer.  

Förstahjälpen gruppen Aros 13 behöriga volontärer  

Utför uppdrag vid mindre och större evenemang inom Västerås kommun. Alla uppdrag debiteras. 

Totalt har gruppen utfört 7 uppdrag. Gruppen har träffats vid 16 tillfällen, mestadels digitalt. Vid 

ett tillfälle genomfördes en trygghetsvandring på Bäckby som uppskattades av boenden och detta 

arbete bör fortsatt utvecklas även på andra områden. Två personer har kunnat genomgå 

Förstahjälpen utbildningen. 

 

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla volontärer och anställda som under 2021 deltagit i 

verksamheterna trots de anpassningar som pandemin krävt. Vi uppskattar djupt den värdefulla tid 

ni lägger ned på att upprätthålla och möjliggöra verksamheten inom Röda Korset Västerås. 

Vi tackar också för alla gåvor till verksamheten. 

  

Agneta Brav 

Ordförande  

 

 

 


