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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 FÖR 

GÖTEBORGSKRETSEN 
 

 

ALLMÄNT FÖR KRETSEN  
 
 
Vår vision 
Göteborgskretsen är en närvarande och synlig organisation i Göteborg, i vardag så väl som i 
humanitära kriser. Vi ses som en självklar organisation för frivilliga, behövande och 
samverkanspartners. Genom medmänskliga möten förändrar vi vardagen och världen. Här 
lever vi våra humanitära värderingar och grundprinciper.  
 
Våra mål 

 Våra verksamheter styrs av det humanitära behovet i Göteborg 

 Vi är en stark röst i humanitära frågor i Göteborg 

 Vi använder Svenska Röda Korsets Strategisk inriktning som grund för vårt arbete 

 Vi har en stark och tillämpbar krisberedskap 

 Vi bedriver aktiv rekrytering och prioriterar god vård av både frivilliga och 
medlemmar 

 Vi har en givande samverkan med offentliga och ideella aktörer samt näringslivet 

 Vi har en stark och hållbar ekonomi 

 Vi använder digitala forum och medel för att nå fler människor 

 Vi är organisatoriskt en stark och hållbar krets 

 
Medlemmar 

Kretsen har drygt 3000 medlemmar vilket är en ökning jämfört med föregående år. 
Ökningen beror främst på kretssammanslagningar där Annedals rödakorskrets, Askims 
rödakorskrets samt Härlanda rödakorskrets gått samman med Göteborgskretsen.  
 
Frivilliga  
Efter snart två år med pandemin har antalet frivilliga i kretsen minskat från cirka 230 
personer till cirka 170. Vi är dock mycket tacksamma över att så pass många ändå är kvar 
trots att en del verksamheter varit pausade under lång tid.  

 
Styrelsen 
Styrelsen har under året haft elva styrelsemöten varav en del varit digitala men de flesta 
fysiska, samt en visionsdag. Vi har fortsatt att arbeta strategiskt utifrån kretsens vision och 
mål, med diskussioner och arbetsgrupper baserade på den nya organisationsplanen som 
antogs 2020. Men vi har även arbetat operativt med att till exempel starta upp 
verksamheter. 
Styrelsens ledamöter:  
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 Aida Hadziselimovic 

 Ela Kaczoruk 

 Jennie Gunnarsson (ordförande) 

 Jihad Eshmawi 

 Karin Lendenius (sekreterare) 

 Malin Andrén 

 Mattias Erhardsson 

 Sabina Filipovic (kassör) 

 Taraneh Golali 

 Ulrika Abrahamsson 
 
Två av ledamöterna, Ela Kaczoruk och Malin Andrén, blev tyvärr tvungna att avsluta sina 
uppdrag efter drygt halva året av privata skäl.  
 
Ekonomi 
Kretsens ekonomi redovisas i en särskild årsredovisning. Särskilt noteras att inkomsterna 
från Second Hand ökat till nästan 300 000 kr jämfört med ca 220 000 kr år 2020, men ännu 
inte nått omsättningen på ca 800 000 kr som den var innan pandemin. Detta beror både på 
att butiken haft stängt under större delen av våren, men också att öppettiderna varit 
fortsatt begränsade. Inkomstbortfallet har dock i det närmaste kompenserats av statligt 
omställningsstöd på nästan 500 000kr.  
Noteras bör även den stora utgiften på ca 240 000 kr för Unga i utsatthet. Detta är ett 
bidrag från Svenska Röda Korset som bokfördes 2020, vilket nu använts under 2021 till 
kretsens samarbetsprojekt med frivilligorganisationen Agape (se nedan under 
Verksamheter). Under 2021 genomfördes två större krisinsatser på grund av pandemin – 
handlingsverksamhet och vaccinationsstödjare – som haft sammanlagda utgifter på ca 
15 000kr.  
 
 

SVENSKA RÖDA KORSETS STRATEGISKA INRIKTNING 

Riksstämman är Svenska Röda Korsets högsta organ och har beslutat om fyra 
huvuduppgifter för landets kretsar fram till 2023. Här följer en kort redovisning om hur 
kretsen har jobbat med dessa områden under året.  
 
Svenska Röda Korsets verksamheter ska möta de största humanitära behoven 
Under året har vi ständigt försökt vara lyhörda för hur stadens behov har förändrats i takt 
med pandemins utveckling, och vi har både startat och avslutat krisinsatser utifrån behov. Vi 
har sett en ökad efterfrågan på utbildning inom Första hjälpen och har därför påbörjat 
arbetet med att starta två nya verksamheter utifrån det behovet – Första hjälpen-hub samt 
Första hjälpen för alla.  
 
Svenska Röda Korset ska agera snabbt när krisen kommer 
Vår krisberedskapsgrupp har jobbat aktivt under året både med strategiskt 
krisberedskapsarbete och med att operativt styra krisinsatser. Se separat text längre ner.  
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Svenska Röda Korset ska ha ett starkt opinions-och påverkansarbete 
I takt med att kretsen växer och tar större plats i staden så kommer även vår röst att 
stärkas. Redan nu finns rapporteringsfunktioner gentemot myndigheter för två av våra 
verksamheter – Förvarsbesökarna och Häktesbesökarna. Vi syns i staden genom vår Second 
Hand-butik på Första Långgatan där många göteborgare går förbi. Styrelsen har som 
ambition att ytterligare förstärka arbetet med att skapa opinion och påverkan framöver.  
 
Svenska Röda Korset ska kraftsamla i varje kommun 
För en starkare och mer enad organisation har riksstämman tagit beslut om att det endast 
ska finnas en krets per kommun. Det har inte varit helt enkelt i Göteborg, men 
Göteborgskretsen har sedan flera år verkat aktivt i diskussioner för att man ska enas kring 
en kommunkrets och välkomnat samtliga kretsar som velat gå samman. Under 2019 togs 
Tuvekretsen emot, under 2020 även Göteborgs Västra rödakorskrets, Gunnilsekretsen, 
Första hjälpenkretsen, Södra skärgårdens krets samt Biskopsgårdens krets. Under gångna 
året 2021 har nu även Annedalskretsen, Askimskretsen och Härlanda rödakorskrets gått 
samman med oss, och Björlanda-Torslandakretsen planerar ta steget till detta årsmöte. När 
vi går in i det nya föreningsåret 2022 finns således utöver Göteborgskretsen endast två 
mindre kretsar kvar – Säve-Kärra rödakorskrets och Backa-Brämaregårdens rödakorskrets.  
 
 
 
 

GÖTEBORGSKRETSENS VERKSAMHETER 

 
Besöksverksamhet på häktet i Göteborg 
Besök hos frihetsberövade är en verksamhet som Röda Korset bedriver i många länder, och i 
Sverige finns besöksverksamhet på drygt hälften av våra häkten samt några anstalter. 
Frivilliga besöker intagna på häktet i syfte att vara en stödjande medmänniska för dessa 
människor som befinner sig i kris och sitter isolerade större delen av dygnet. Sverige har 
under många år fått internationell kritik från både FN och EU angående för långa och för 
isolerande häktningar. Kriminalvården är positiv till kretsens besöksverksamhet och det 
finns ett lokalt samverkansavtal mellan Kriminalvården och Göteborgskretsen.  
Under året som gått har kriminalvården åter öppnat upp för besök efter ett långt 
besöksstopp på grund av pandemin. Det har dock varit svårt att få igång en stabil 
verksamhet då en del frivilliga avslutat sina uppdrag senaste året, och endast två är kvar. 
Cirka tio besök har gjorts, att jämföras med cirka 100 ett normalt år. 
 
Besöksverksamhet på förvaret i Kållered 
Besöksgruppen besöker människor som är frihetsberövade på Migrationsverkets förvar i 
Kållered. Människor som är förvarstagna befinner sig i en mycket utsatt och påfrestande 
situation. Frivilliga erbjuder samtal och sociala aktiviteter med syfte att bryta isolering och 
erbjuda medmänskligt stöd. Frivilliga gör besök på måndagskvällar tillsammans med 
besöksgrupper från Svenska Kyrkan och Amnesty. Verksamheten har varit vilande stora 
delar av året.  
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Första hjälpen för alla 
Första hjälpen för alla är en verksamhet där frivilliga utbildas i att genomföra kortare 
informationstillfällen i första hjälpen ute i kretsens lokala områden, där målgruppen i första 
hand är grupper i utsatta situationer. Verksamheten har tidigare funnits i Västra 
rödakorskretsens regi tillsammans med tjänsteorganisationen, men har varit vilande några 
år. Den håller nu på att återstartas med hjälp av några tidigare frivilliga som gärna vill köra 
igång igen och med stöd av tjänsteorganisationen. Så fort den interna utbildningen är 
genomförd kommer verksamheten dra igång.  
 
Första hjälpen-gruppen  
Röda Korsets Första hjälpen-grupper finns spridda över landet och bistår med Första hjälpen 
vid kriser. Verksamheten har standardiserade utbildningar och material. För att träna och 
finansiera verksamheten erbjuds första hjälpen-beredskap vid evenemang, exempelvis 
sporttävlingar och konserter. Första hjälpen-gruppen agerar i Göteborg med omnejd och 
samarbetar med andra Första hjälpen-grupper runt om i landet. Det mesta av verksamheten 
har legat på is under det gångna året. Fyra frivilliga har skickats på utbildning för att bli 
krisinsatsledare, men övriga utbildningar har ställts in. Det har utförts fem uppdrag om 
sammantaget 38 uppdragstimmar. Verksamheten består av 26 frivilliga, vilket är en tydlig 
minskning från året innan. Målet under 2022 är att rekrytera fler frivilliga till verksamheten. 
 
Första hjälpen-hub 
Första hjälpen-hubbens syfte är att anordna HLR-genomgångar för alla frivilliga som jobbar 
under kretsens regi och på sikt även för allmänheten. Deltagarna går först en online-
utbildning i HLR och kan sedan komma till hubben och öva. Kretsen har nu en fullskalig 
utrustning med moderna dockor, elektronisk utrustning och broschyrer som kommer att 
delas ut bland deltagare. 
Gruppen består av en frivilligledare, en styrelserepresentant och fyra-fem frivilliga som har 
gått utbildningar och genomfört övningar inför uppstart. På grund av restriktioner har 
gruppen inte haft möjlighet att samlas för de sista förberedelserna, men planerar att starta 
arbetet i mindre skala i början av 2022.  
 
Krisberedskapsgruppen 
Krisberedskapsgruppen syftar till att utveckla Röda Korsets lokala krisberedskap i Göteborg. 
Detta sker främst genom att ta fram en krisberedskapsplan, utveckla den och utföra 
övningar. Under 2021 togs en krisberedskapsplan fram. Antalet aktiva frivilliga har under 
2021 expanderat från två till sex och man har haft tre möten. Inga övningar genomfördes. 
 
Mötesplats Bazar 
Syftet är att ha en mötesplats för asylsökande där man kan träffas och språkträna, få lära sig 
något om svenska seder och vanor. Man har tidigare gjort studiebesök på till exempel 
Världskulturmuseet och Tingsrätten, och fått ekonomisk sponsring från företag. Ambitionen 
var att fortsätta med fler besök på intressanta platser, bland annat planerades en guidad 
visning bakom kulisserna på Operan och utbildning i Första Hjälpen. Mötesplatsen var dock 
tvungen att pausa sin verksamhet under 2020 på grund av pandemin, och när 
coronarestriktionerna lättade så blev verksamheten olyckligtvis av med sin lokal.  
För tillfället är Mötesplats Bazar vilande medan man försöker lösa lokalfrågan.  
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RFL – restoring family links 
Röda Korsets flyktingverksamhet ger råd och stöd till flyktingar och emigranter i 
efterforsknings- och familjeåterföreningsärenden. Man har som mål att återförena familjer 
som splittrats på grund av krig, konflikt, naturkatastrof, flykt eller migration, och genomför 
efterforskningar och bistår med rödakorsmeddelanden, resestöd och intyg om fångenskap. 
Det erbjuds även information och rådgivning i familjeåterföreningsprocessen samt hjälp vid 
återvändande. Den lokala RFL-gruppen får stöd från tjänstepersonsorganisationen genom 
nationella migrationsrådgivare. 
Under 2021 har RFLs styrgrupp, bestående av en person från tjänsteorganisationen, en 
styrelserepresentant och två frivilligledare, haft utbildningar och möten. Gruppen har 
förberett för en återstart genom att se över bland annat budget och materiella behov. RFL 
kommer nu dela lokal med Väntjänsten på Första Långgatan. Det finns i nuläget två 
frivilligledare och två frivilliga.  
 
Secondhandbutiken 
Secondhandbutikens huvuduppgift är att genom försäljningsinkomster finansiera kretsens 
verksamheter och möjliggöra stöd till Röda Korsets verksamheter internationellt och 
nationellt. I april återöppnades butiken efter att ha varit stängd ett drygt år på grund av 
pandemin. Första tiden var den öppen endast på lördagar, men detta har successivt ökats 
under året till att vid årsskiftet ha öppet torsdag-lördag, vilket fortfarande är två dagar färre 
än före pandemin. Det som begränsar är antalet frivilliga som har minskat från 40 till knappt 
30. Butikens inkomster har varit lägre än ett vanligt år, vilket är förväntat utifrån minskade 
öppettider, men det statliga omställningsstödet har kompenserat till viss del. För siffror var 
god se ovan under Ekonomi, samt den separata ekonomiska årsredovisningen.  
 
Stödjarverksamhet RKC  
I Gamlestaden finns Röda Korsets behandlingscenter som drivs av Svenska Röda Korset 
nationellt. Här hjälper man människor som lider av trauman från krig, tortyr och/eller svåra 
flyktupplevelser. Behandlingstiden är ofta lång och personerna behöver vardagsstöd och 
sociala kontakter.  
Ett samarbete mellan behandlingscentret och Göteborgskretsen har pågått sedan våren 
2019. Samarbetets syfte har varit att matcha frivilliga med patienter och att tillsammans 
göra sociala aktiviteter, vilket motverkar isolering och främjar integration. 
Frivilligverksamheten fick svårigheter under pandemin då man inte kunde mötas på de sätt 
som var tänkt, och några månader in på gångna året togs beslutet att lägga ner 
verksamheten. Det fanns då inga aktiva frivilliga, och inte heller någon upparbetad form för 
verksamheten. 
 
Torsdagsklubben 
Torsdagsklubben träffades fem gånger under hösten och var åtta till tretton deltagare per 
gång. Det brukar finnas ett program, men med tanke på pandemin blev det istället helt 
enkelt fika och glädje över att kunna träffas.  
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Träna svenska Götaplatsen 
Träna svenska är ett komplement till SFI. Deltagarna får möjlighet att utveckla sina 
kunskaper i svenska språket, lära känna samhället för att underlätta integration och träffa 
nya vänner. 
Verksamheten har åtta frivilliga, men på grund av pandemin är de fysiska träffarna inställda 
och verksamheten sker istället digitalt där tre av de frivilliga är engagerade. Förhoppningsvis 
får man snart åter vara i lokalerna på Stadsbiblioteket.  
 
Träna svenska Odinsskolan 
Träna svenska-verksamhet på ABF vux på Odinskolan. Har varit pausad under året på grund 
av pandemin.  
 
Tuvegruppen 
Tuvegruppens verksamhet är inriktad på att samla in pengar till Röda Korsets verksamhet i 
Sverige och internationellt. Dessutom verkar man för den viktiga fortsatta Röda 
Korsnärvaron i Tuve. Frivilliga träffas varje måndag för att planera aktiviteter och producera 
hantverk med mera.  Exempel på aktiviteter är påsk- höst- och julmarknader med försäljning 
av sytt, stickat, böcker samt second hand. 
På grund av pandemin så har man endast deltagit i julmarknaden på Tuve Torg tillsammans 
med Lions och handlarna, men hade även en extra försäljningsdag i december. 
Insamlingsbössor finns utplacerade hos handlarna på Tuve Torg. Under hösten genomfördes 
också en stor insamling till Världens Barn. Den 20 september startades måndagsgruppen 
igen efter att vissa restriktioner från Folkhälsomyndigheten släpptes. De 15-20 frivilliga har 
haft 16 träffar under året.  
 
Unga i utsatthet 
Till följd av ett statsbidrag möjliggjordes 2018-2020 ett samarbete mellan 
frivilligorganisationen Agape och Göteborgskretsen kring en mötesplats för 
ensamkommande, med syftet att ge socialt stöd, erbjuda mat och en trygg plats att umgås. 
Mötesplatsen är för ungdomarna en viktig del i en värld där många av dem annars saknar 
sammanhang. Även under första kvartalet 2021 kunde mötesplatsen finansieras via 
Göteborgskretsen, men då med medel från Svenska Röda Korset. Efter detta avslutades det 
ekonomiska stödet men önskan om samarbete kring verksamhet och frivilliga kvarstod. Det 
har dock varit svårt att få en stabilitet på grund av pandemin. Under året har det funnits en 
frivilligledare som jobbat med att hitta nya arbetsformer, men inga aktiva frivilliga.  
 
Vaccinationsstödjarinsats 
Svenska Röda Korset har tidigare hjälpt till vid massvaccinering och informerade regionerna 
när covid-19 kom att de kunde göra det igen. Två av de lokala vaccinatörerna i Göteborg, 
Min Doktor (lokal i Nordstan) och Svea Vaccin (lokal i Folkets hus Backa), hörde av sig till 
kretsen med förfrågan om stöttning. Vaccinationsstödjarverksamheten följde ett nationellt 
koncept där man underlättade vaccinationsprocessen genom vänligt bemötande av de som 
skulle vaccinera sig, samt genom att avlasta vaccinationspersonalen med arbetsuppgifter 
som att hålla ordning och kolla till väntrummet efter vaccination. Volontärerna utförde inga 
vaccinationer själva, utan var enbart en stödjarverksamhet. Nästan alla frivilliga var helt nya 
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i Röda Korset, och några av dem har glädjande nog stannat kvar i andra verksamheter efter 
att insatsen avslutades. 
Nordstan hade två frivilligledare och 28 frivilliga som bemannade 95 pass, totalt 506 
arbetstimmar. Backa hade tre frivilligledare och 15 frivilliga som bemannade 23 pass, totalt 
136 arbetstimmar. Antalet personer som vaccinerades under en dag vid respektive plats 
varierade stort, men var i storleksordningen 100-1000. Första passet gjordes 2021-08-02, 
sista 2021-11-05. 
 
Väntjänsten 
Väntjänsten besöker ensamma människor i eget boende eller särskilt boende. Stora delar av 
verksamheten har tyvärr tvingats ha stängt under gångna året på grund av pandemin. De 30 
besökarna (varav fyra män) har mestadels haft telefonkontakt med sina besöksmottagare. 
Under vår- och sommarmånaderna kunde en del besök göras utomhus och under årets sista 
månader återupptogs den normala verksamheten tillfälligt med besök och intervjuer och 
kontoret var öppet som vanligt. Kontoret bemannas av fyra personer som turats om att vara 
där några timmar per vecka.  
 
Älvsborgsgruppen 
Social mötesplats med handarbete för insamling till Svenska Röda Korset, har haft större 
delen av sin verksamhet pausad under året på grund av pandemin.  
 
 
 
 
 

UTSIKTER FRAMÅT  
2021 blev året då vi försökte anpassa våra verksamheter till pandemin, med varierande 
resultat. En del verksamheter har kommit igång, en del är fortfarande vilande och en del 
verksamheter är nystartade under året. Under 2022 fortsätter styrelsen arbetet med att 
stötta kretsens befintliga verksamheter, samtidigt som vi vill ta ett stort kliv framåt i 
enlighet med vår verksamhetsplan och den nationella strategiska inriktningen för att bli en 
stark organisation i Göteborg som möter de största humanitära behoven i hela vår stad.  
 
 
GÖTEBORG 2022-02-12  
 
Jennie Gunnarsson,  
 
ordförande i Göteborgskretsen  

 


