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Utskotten, förslag för ordinarie stämman 

REKOMMENTATIONER TILL AVDELNINGARNA GÄLLANDE VERKSTÄLLANDET AV 
STRATEGIN 

Utskott 1: Effektiva hjälpinsatser här hemma och ute i världen

VI FÖRBÄTTRAR BEREDSKAPSPLANERINGENS KVALITET 

Kvaliteten på avdelningens beredskapsplanering förbättras genom riskbedömning och genom att 
använda den som grund för planeringen. Distrikten stöder avdelningarna i uppgörandet av 
riskbedömningen. Centralbyrån beaktar i beredskapsplaneringens nationella planeringsstomme, 
riskbedömningsverktyget och den digitala utbildningen redan befintlig god praxis.

VI UTÖKAR SAMARBETET MED MYNDIGHETERNA BASERAT PÅ AVTAL OCH PLANER  

Avtalen ingås avdelningsbaserat och koordinerat av distrikten med beaktande av avdelningarnas 
resurser och kunnande samt den kommande landskapsstrukturen. Kommunikationen ska vara 
dubbelriktad mellan avdelningarna och distriktet.  

Vi stärker det regionala samarbetet genom organisationens egna landskapsmässiga fora, där olika
nivåer och myndigheter finns med.

VI FÖRBÄTTRAR SAMARBETET MELLAN AVDELNINGARNA FÖR ATT FÖRSÄKRA OSS OM 
ATT BEREDSKAPEN ÄR REGIONALT TÄCKANDE

Röda Korsets avdelningar har regionala beredskapsplaner, till vilka avdelningarnas styrelser 
förbinder sig. Avdelningarnas beredskapsplaner slås samman till gemensamma regionala planer. 
Beredskapsplanerna bereds, uppdateras och utvärderas i samarbete mellan alla avdelningar 
baserat på öppna diskussioner och med beaktande av de lokala riskerna. Avdelningarna 
ombesörjer jämlikt ledarskap och kontinuitet. 

VI FÖRBÄTTRAR LEDARSKAPET I OLYCKS- OCH KRISSITUATIONER GENOM ATT 
FÖRTYDLIGA LEDARSKAPSSYSTEMET OCH UPPRÄTTHÅLLA SITUATIONSBILDEN

Ledarskapssystemet på olika nivåer (avdelning-distrikt-centralbyrån) förtydligas genom att 
tröskelvärden fastställs för ledarskap och begäran om extra hjälp vid olyckor och kriser av olika 
omfattning. Vid hungerdags- och nödhjälpsinsamlingarna sätts ledarskapsrollerna i relation till 
avdelningens beredskapsplan. Ledarskapsmodellen kan tillämpas vid eventuella olycks- och 
krissituationer. 

Avdelningarna ger hjälp i olika olycks- och krissituationer också på eget initiativ. 



Utskott 2: Vi bygger upp en stark gemenskap och främjar välmående och ett tryggt liv

VI FÖRBÄTTRAR VÅR FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA BEHOVEN AV LOKAL VERKSAMHET 
Avdelningarna deltar i nätverkssamarbete, vid behov i uppgiften som koordinator. Vi fungerar i 
nätverk även inom FRK. För avdelningen väljs en ansvarig för sociala medier som kontinuerligt 
följer med de sociala medierna. 
Verksamhetsgruppernas informationsinsamling förbättras: på månadsmöten antecknas 
observerade behov, föreläggs styrelsens möte och frivilliga utbildas till experter på 
informationsinsamling. 

VI FÖRNYAR VÄNFÖRMEDLINGEN
Vi säkerställer att man direkt från kursen kommer in i vänverksamheten: vänförmedlingen med på
kursen, lotsning direkt till avdelningen, en erfaren vän med, först med i gruppverksamhet. Vi 
idkar samarbete och koordinerar verksamheten med andra aktörer bl.a. för att hitta klienter 
(hemvården, läroanstalterna).  Unga erbjuds stöd, unga med för att komma in i vänförmedlingen, 
kostnadsersättningar (studerande). Vi tar hand om hjälparnas ork, t.ex. förmedlarpar och 
tillräcklig utbildning, uppmuntras att be om hjälp, distriktens stöd säkerställs. 

VI STÄRKER SAMARBETET MED ANDRA ORGANISATIONER OCH MYNDIGHETER FÖR ATT 
STÖDA INTEGRATIONEN
Avdelningen ordnar verksamhet enligt en modell, där de frivilligas roller slås fast i relation till 
myndighetsuppgifterna i stödandet av integration.  Avdelningen ordnar verksamhet med 
utgångspunkt i behoven hos personen som integreras. För detta behövs uppgifter om dem som 
flyttat till kommunen t.ex. från mottagningscentralen samt om behoven hos den som integreras. 
Avdelningen deltar i det lokala organisationsnätverket eller sammankallar själv nätverk i 
samarbete med myndigheterna. Avdelningen grundar och upprätthåller en lokal plattform på 
sociala medier för organisationernas integrationsverksamhet. 

VI UTBILDAR UNGDOMAR I FÖRSTA HJÄLPEN I SAMARBETE MED SKOLORNA

Avdelningen kartlägger situationen, söker intresserade skolor och tar den första kontakten med 
dem. De egna resurserna stärks: vi stannar inte upp och ser enbart de kända frivilliga, utan 
funderar om vi hittar andra (t.ex. nya medlemmar, nya som fått utbildning i första hjälpen). I 
skolorna kunde ungdomarna hjälpa yngre elever, lärarnas kunnande tas i bruk, andra avdelningar 
och första hjälpen-grupper, ”passiva” tillfrågas också. 

Efter kartläggningen av behovet förs förhandlingar med skolorna. Vi kommer ihåg, vad vi klarar av
eller vad vi vill svara på (funktionaliteten ska kommas ihåg). Goda förfaringssätt och alla 
experiment beskrivs, antecknas och informeras till distriktet och tillställs centralbyrån för att 
användas nationellt. Experiment (lyckade och mindre lyckade) delas gemensamt. 



Utskott 3: Modig påverkare – vi försvarar humanitet med sakkunskap

VI EFFEKTIVERAR INFORMATIONSGÅNGEN INOM ORGANISATIONEN

1. Material som används av de frivilliga och avdelningarna delas digitalt på ett ställe. 

2. De frivilliga och avdelningarna kan dela med sig att sitt material till andra och utveckla 
materialen tillsammans. 

3. På gemensamma träffar utvecklas kommunikationen såväl internt, mellan avdelningarna som 
utåt från avdelningarna. 

4. I stora avdelningar inrättas jämsides med informatören en kommunikationsgrupp. 

VI UTVECKLAR VERKTYG FÖR DET LOKALA PÅVERKNINGSARBETET

1. Nya sätt för presentation av organisationens principer behövs (spel och lekar, lättförståeligt 
språk, principstrumpor). 

VI FRÄMJAR EN MÅNGSIDIG OCH EFFEKTIV KOMMUNIKATION OCH KAMPANJFÖRING 
SOM STÖDER DEN

1. Alla avdelningar och frivilliga kommunicerar utåt om sin verksamhet som en del av ett enat 
Röda Korset med stöd av distrikten. 

2. Medlemskåren informeras om Röda Korsets principer och principerna diskuteras regelbundet. 

Utskott 4: En attraktiv medborgarorganisation som förnyar sig själv 

 Vi sammanställer de goda förfaringssätten och delas med oss av dem.  
 Vi förtydligar processen för en ny aktörs inträde samt erbjuder stöd av mentortyp. 
 Vi lyfter fram frivilligverksamhetens fördelar vid rekrytering. 
 Vi identifierar de frivilligas kunnande samt tillämpar tydlig rollfördelning och kunskapskrav 

för olika uppgifter. 
 Vårt utbildningsmaterial är mångsidigt för olika aktörers behov.
 Vi satsar på utveckling av arbetshandledning för avdelningens ansvarspersoner både utförd

av utomstående och mera kunnande inom avdelningen (t.ex. Promo). 
 Att utveckla rapporteringen får inte innebära att rapporteringen ökar, utan hellre förenklas.


