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SCN-2018-0195

Socialnämnden

Meddelande om beslut - verksamhetsstöd inom ramen för idéburet
offentligt partnerskap år 2018 med Uppsala Rödakorskrets
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att lägga Uppsala Rödakorskrets redovisning av idéburet offentligt partnerskap (IOP)
avseende år 2017 till handlingarna samt,
att fastställa stödet till Uppsala Rödakorskrets inom ramen för idéburet offentligt partnerskap till
625 tkr år 2018.

Ärendet
Nämnden har enligt beslut, 2016-11-09, tillsammans med arbetsmarknads-, och
kulturnämnderna ingått en överenskommelse om partnerskap med Uppsala Rödakorskrets.
Överenskommelsen avser perioden 2017-01-01 till och med 2019-12-31.
För uppdraget finns en gemensam arbetsgrupp mellan socialförvaltningen,
arbetsmarknadsförvaltningen, kulturförvaltningen och Uppsala Röda korskrets där utveckling
och uppföljning av överenskommelsen om partnerskap sker kontinuerligt.
Socialnämnden finansierar överenskommelsen om partnerskap med 612 tkr år 2017,
arbetsmarknadsnämnden med 612 tkr och kulturnämnden med 204 tkr.
Överenskommelsen om partnerskap är långsiktig liksom nämndens ekonomiska ersättning.
Nämndens ekonomiska ersättning regleras årligen i enlighet med Uppsala kommuns
budgetbeslut. Ersättningens nivå ska för nästkommande kalenderår inte understiga stödet
för innevarande kalenderår.
I enlighet med detta föreslår förvaltningen att nämndens stöd till Uppsala Rödakorskrets
fastställs till 625 tkr för år 2018, vilket motsvarar en uppräkning med 2 %.

Postadress: Uppsala kommun, socialförvaltningen, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: socialforvaltningen@uppsala.se
www.uppsala.se

2

Ekonomiska konsekvenser
Den ekonomiska ersättningen till Uppsala Rödakorskrets finansieras ur nämndens budget för
ensamkommande.
Socialförvaltningen
Kaisa Björnström
Förvaltningsdirektör

Årsredovisning
Uppsala Rödakorskrets
817602-0389
Styrelsen för Uppsala Rödakorskrets får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under
räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr (sek).
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN
Verksamhet
Uppsala Rödakorskrets är en ideell förening som utgör en egen juridisk person, enligt Röda Korsets grundprincip om
enhet är kretsen formellt underställd Svenska Röda Korsets styrelse.
Svenska Röda Korsets uppdrag, enligt stadgarnas 1§, är att "förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa,
skapa respekt i människovärdet, främja ömsesidig förståelse och vänskap samt verka för samarbete och varaktig fred
mellan alla folk".
Uppsala Rödakorskrets har vid årets utgång 3 125 medlemmar, 611 frivilliga, 61 praktikanter, 16 förtroendevalda samt
17 anställda.

Väsentliga händelser
Barn-och föräldraverksamhet - Under hösten 2017 sågs barn- och föräldraverksamheten över.
Tjänsten som samordnare för migration med särskilt ansvar för barn togs bort och istället skapades den nya tjänsten
Samordnare barn och integration.
Fokus under hösten var på utvecklingen av verksamheten och samarbetet med CRK men inga barnaktiviteter ägde rum.
Nya verksamheter - Efter kartläggning av behov har två nya verksamheter startas under november 2017.
En verksamhet för ensamma efterlevande som är 65 år eller äldre och en verksamhet med
tematiska samtlasgrupper för unga asylsökande.
Akut hjälp med klädpaket - Uppsalakretsen delade akut ut klädhjälp till behövande flyktingar i Uppsala med
omnejd för över 250 000 kronor.
Nedläggning av verksamhet - Under hösten beslutades om nedläggning av verksamheten Häktesbesök som ligger under
sociala verksamheter. En behovsanalys kommer att göras under kommande räkenskapsår.
Stöd till globala insatser - Tack vare Second Hand och Insamlingsverksamheten har kretsen kunnat skänka över
2 600 000 kronor till Centrala Röda Korsets globala insatser med främst insamlingen till svältkatastrofen/akut hunger,
Katastrofhjälpen och globala projekt.

Organisationsutveckling - Under 2017 har kretsen ökat sitt medlemsantal till 3 125 medlemmar, en ökning om ca 20%.
Kretsen har startat två nya verksamheter med fokus på efterlevande samt unga asylsökande, ovan beskrivet.
Vägen banas för att slå ihop verksamheterna besök- och medföljning med trygghetsringningen.
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Framtida utveckling
Nå fler i akut kris och ökad påverkan - öka kunskapen om Röda Korsets roll vid krissituation internt och externt samt
öka beredskapsförmågan i Uppsala Rödakorskrets. öka allmännhetens kännedom om Röda Korsets position
i olika frågor samt stärkt dialog med beslutsfattarna.

Ökade intäkter - öka kretsens intäkter genom försäljning i Second Hand och förstahjälpen uppdrag
samt företagssamarbeten. Kretsen skall även fokusera på medlemsantalet.

FLERARSÖVERSIKT
Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet %

1701-1712

1601-1612

1501-1512

1401-1412

15 019
2 752
85

14 409
-137
83

13 077
-38
88

12 381
-43
87

RESULTATDIS POSITION
Medel att disponera:
Olga Ericssons fond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa

3 033 468
10 606 268
2 751 516
16 391 252

Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning
Summa

16 391 252
16 391 252

Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

å,
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RESULTATRÄKNING

1
2017-01-01
2017-12-31

Rörelsens intäkter

2016-01-01
2016-12-31

2

Nettoomsättning

15 018 724

14 408 906

Summa rörelseintäkter

15 018 724

14 408 906

-2 653 288
-6 579 151
-6 081 957
-59 034

-2435 844
-6 341 105

-15 373 430

-14 905 729

-354 706

-496 823

3 107 586

363 938

-1 364

-4 122

3 106 223

359 816

2 751 516

-137 007

0

0

2 751 516

-137 007

Rörelsekostnader
Insamlingsverksamhet
Övriga externa kostnader

4, 5
3, 6

Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

3, 6, 7
3, 6

Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

-6 084 200
-44 580

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Ändamålsbestämda medel
Uttag ur Olga Ericssons fond
Årets resultat

Uppsala Rödakorskrets
817602-0389

BALANSRÄKNING

5(11)

1
2017-12-31

2016-12-31

384 956

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immaeriella- och materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgift på annans fastighet
8

129 614
514 570

0
13 494
13 494

9

14 797 283
14 797 283

10 446 863
10 446 863

15 311 853

10 460 357

41 732
41 732

78 176
78 176

116 959
58 965
650 929
826 853

646 406
21 830
626 571
1 294 807

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

3 002 945
3 002 945

4 618 053
4 618 053

Summa omsättningstillgångar

3 871 530

5 991 036

19 183 383

16 451 393

Inventarier och bilar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror
Summa varulager m.m.
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

SUMMA TILLGÅNGAR

k
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2017-12-31

2016-12-31

3 033 468
10 606 268
2 751 516

3 033 468
10 743 275
-137 007

Summa eget kapital

16 391 252

13 639 736

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder

1 010 140
432 369

612 267
467 012

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

1 349 621
2 792 131

1 732 378
2 811 657

19 183 383

16 451 393

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Olga Ericssons fond
Balanserad vinst
Årets resultat

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Not 1

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt bokföringslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledningar.
Redovisnings - och värderingsprinciper är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Finansiella anläggningstillgångar
Föreningens finansiella anläggningstillgångar har värderats till anskaffningsvärdet. Värdet är lägre än tillgångamas
verkliga värde på balansdagen.

Materiella anläggningstillgångar
Föreningens samtliga immateriella- och materiella anläggningstillgångar har värderats till anskaffningsvärdet med avdrag
för avskrivningar som fördelas över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Avskrivning görs över den förväntade nyttjandeperioden. Nedanstående avskrivningsprocent används.
Avskrivningar enligt plan följer de skattemässiga avskrivningsreglerna.

Typ
Förbättringsutgift på annans fastighet
Inventarier och bilar

Procent

Antal år

20%
20%

5
5

Varulager
Lagret består av skänkta varor i kretsens secondhand butik. Värdering har skett enligt schabloner utifrån
rekommendationer från Röda Korsets centrala stadgar.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Not 2

Verksamhetsintäkter

Medlemsavgifter
Insamlade medel och gåvor
- Bössinsamlingar
-Övriga gåvor

Intäkter skänkta varor Second hand
Övriga försäljningsintäkter

2017-12-31

2016-12-31

243 438

219 875

143 727
74 008
10 787 938
826 630

149 124
83 718
9 955 045
394 287

0

253 393
979 880
99 831
0
268 377
1 045 613

Extrema bidrag:
- Allmänna Arvsfonden (Barngruppen)
- Kommunbidrag (Träffpunkten)
- Arbetsförmedlingen /Folkuniversitetet (Träffpunkten)
- Statliga bidrag (Tröffpunkten)
- Arbetsförmedlingen (Second hand)
- Kommunbidrag (Second hand)
- Arbetsförmedlingen (Sociala verksamheter)
- Kommunbidrag (Sociala verksamheter)
- Övriga externa bidrag
Totala intäkter

1 520 458
0
61 379
55 428
423 402
0

0

444 000
438 316

354 000
605 763

15 018 724

14 408 906

k
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2017-12-31

2016-12-31

6 530
78 037
20 097
23 812
0
6 981
0
30 036
30 300
0
214 508
277 309

3 621
57 933
15 652
13 091
2 079
3 486
2 600
62 288
23 690
945
236 404
393 550

687 610

815 339

1 262 471
268 533
962 723

1 275 827
259 520
626 994

2 493 727

2 162 341

3 078 024
2 302 011
1 415 425

3 017 740
2 403 479
1 306 436

6 795 460

6 727 655

- Totala kostnader för barngruppen

572 978

1 072 738

- Totala kostnader för kris- och beredskapsgruppen

175 476

0

37 415

14 603

10 762 666

10 792 676

2017-12-31

2016-12-31

- Vårinsamlingen
- Julinsamlingen
- Katastrofappeller
- Globalprojekt
- Röda Korsets behandlingscenter
- Världens barn

60 715
251 352
1 712 602
510 191

113 242
199 822
1 184 564
710 089

0

0

21 237

50 527

Totala kostnader

2 556 097

2 258 244

Not 3

Verksamhetskostnader

Sociala program:
- lnfogruppen
- Besök och medföljning
- Trygghetsringning
- Rödakorsvärdar
- Häktesgruppen
- Vuxna i skolan
- Vaksalagruppen
- Anhörigstöd
- Fixargruppen
- Globalgruppen
- Personalkostnader
- Övriga gemensamma kostnader

Totala kostnader social verksamhet
Träffpunkten:
- Personalkostnader
- Lokalkostnader
- Övriga kostnader

Totala kostnader Träffpunkten
Second hand:
- Personalkostnader
- Lokalkostnader
- Övriga kostnader

Totala kostnader Second hand

- Totala kostnader för infogruppen (Insamlingar)
Totala verksamhetskostnader

Not 4

Insamlingsverksamhet, Bidrag sänt till HK

Uppsala Rödakorskrets
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Not 5

Insamlingsverksamhet, Bidrag till RKUF/Kretsar och samverkansbidrag

- KFUM och Tallkrogen
- RKUF och andra kretsar
- Insamlingskostnader

Totala kostnader

Summa insamlingsverksamhet

Not 6

Föreningsdrift

-Lönekostnader
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2017-12-31

2016-12-31

0

0

97 191

177 600

0

0

97 191

177 600

2 653 288

2 435 844

2017-12-31

2016-12-31

1 183 515

1 074 934

-Revision

42 750

33 750

-Konsulttjänst löneadministration

32 088

31 206

-Utlägg för årsmöten, övriga möten

24 608

14 991

-Julfest mm

0

56 375

-Marknadsföring

0

5 158

615 481
0

440 858
19 937

1 898 442

1 677 210

2017-12-31

2016-12-31

9
8

7

17

15

4 186 214
1 410 560

4 253 461
1 762 838

5 596 773

6 016 299

413 393

426 706

-Telefoni, datatrafik samt diverse kostnader
-Inventariekostnader
Totala kostnader

Not 7

Personal

Medelantalet anställda
Kvinnor
Mån
Totalt

8

Löner, ersättningar och sociala kostnader
Löner och ersättningar
Sociala kostnader *
Totala löner, ersättningar och sociala kostnader
* Varav pensionskostnader
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2017-22-31

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Förändringar av anskaffningsvärden

1 029 475

1 029 475

Inköp
Utgående anskaffningsvärden

132 381
1 161 856

1 029 475

Ingående avskrivningar
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar

-1 015 981

-971 401

-16 261

-44 580

Utgående avskrivningar

-1 032 242

-1 015 981

129 614

13 494

2017-12-31

2016-12-31

10 446 863

9 946 863

Not 8

Inventarier och bilar

Redovisat värde

Not 9

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvården

0

Årets avyttringar

-7 346 863

0

Årets inköp

11 697 283

500 000

Utgående anskaffningsvärden

14 797 283

10 446 863

Beloppet på långfristiga värdepappersinnehav avser följande värdepapper:

Marknadsvärde

Bokfört värde
3 100 000,00 kr

Andelar i Brf Grillska Gården
Övriga långfristiga värdepappersinnehav
5E8 stiftelsefond balanserad

Summa övriga långfristiga värdepappersinnehav

Not 10

11 697 283 kr

12 063 410 kr

11 697 283 kr

12 063 410 kr

Förändringar i eget kapital

Belopp vid årets ingång

Olga Ericssons
fond

Balanserad vinst

Årets resultat

Totalt

3 033 468

10 743 276

-137 007

13 639 737

Resultatdisposition:
Disposition enl. kretsstämma
-137 007

Balanseras i ny räkning
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

3 033 468

10 606 269

137 007
2 751 516

2 751 516

2 751 516

16 391 253
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UNDERSKRIFTER
Uppsala

2018- et<9_-

Ingegerd Palmer

Gunnel Arrbäck

Ordförande

Vice ordförande

hris ina Joh sson

Ulf Lundström

Kass -i•

Kab. Hussien

Katarina Uf Pikas

Cecilia Anshelm
Min revisionsberättelse har lämnats 2018- &L-(

nnar Fölkesson
Auktoriserad revisor

Vår sammanfattning av verksamhetsrevisionen har lämnats 2018-() :D_ —I

AnnaMöller
Möer

Paula Hasselteg

Verksamhetsrevisor

Verksamhetsrevisor

Förvaltningsberättelse
Uppsala Rödakorskrets, 817602-0389, är en ideell förening som utgör en egen juridisk person. Enligt
Röda Korsets grundprincip om enhet är kretsen formellt underställd Svenska Röda Korsets styrelse.
Svenska Röda Korsets uppdrag, enligt stadgarnas § 1, är att "förhindra och lindra mänskligt lidande,
skydda liv och hälsa, skapa respekt för människovärdet, främja ömsesidig förståelse och vänskap samt
verka för samarbete och varaktig fred mellan alla folk".

Verksamhet
Uppsala Rödakorskrets har under 2017 bestått av 3125 medlemmar, 611 frivilliga, 61 praktikanter, 16
förtroendevalda och 17 anställda. Kretsens verksamhetsgrupper har arbetat inom ramen för kretsens
fem prioriterade områden och mål: Lönsamhet, Ett Rödakors, Social nytta, Migration och
Krisberedskap. Under dessa områden har kretsen under 2017 haft följande verksamheter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Second Hand
Träffpunkten
Välkomnare
Mentorskap för ökad delaktighet
Efterforskning och familjeåterförening
Barn- och föräldraverksamhet
Verksamhet på asylboende
Verksamhet på utreseboendet i Aby
Besök och Medföljning
Anhörigstöd
Fixama
Trygghetsringning
Rödakorsvärdar
Vuxna i skolan
Häktesbesök t.o.m. 22 augusti
Humanitära värderingar (f.d. Folkrättsinformatörer samt utbildare)
Information och Insamling
Kris och Beredskap
Efterlevandestöd (ny)
Fredagsmys (tematiska samtalsgrupper) (ny)

Allt vårt arbete utgår från Röda Korsets sju grundprinciper: humanitet,
opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet.

Organisation
Medlemmar
Under 2017 har vi ökat antalet medlemmar till 3125 medlemmar.

Kretsstämman
Kretsstämman, Uppsalakretsens högsta beslutande organ, ägde rum den 28 februari 2017. Vid
stämman avgick tre styrelseledamöter och tre nya valdes in. De avgående styrelseledamöter vid
stämman var:
•

Maria Nyberg

•
•

Linnea Mandelholm
Claes Erik Claesson

Styrelsen
Under 2017 har styrelsen bestått av sju personer. Styrelsen har sammanträtt vid 8 tillfällen varav en
planeringsdag. Styrelsen har bland annat beslutat om start av nya verksamheter, sammanslagning om
befintliga verksamheter och beslutat om bidrag till Röda Korsets globala insatser
•
•
•
•
•
•
•

Ingegerd Palm&, ordförande
Gunnel Arrbäck, vice ordförande
Christina Johansson, kassör
Katarina Lif Pikas, ledamot
Ulf Lundström, ledamot (ny)
Cecilia Anshelm , ledamot (ny)
Kabir Hussein, ledamot (ny)

Medverkan i andra arbetsgrupper:
Kretsordföranden som sekreterare i Region Mitt, samverkansrådets ordförande samt ingår i
förvaltningsrådet Second hand.

Revisorer
•
•
•
•

Folkessons, auktoriserad revisor
Anna Möller, intern verksamhetsrevisor
Paola Hasselteg, intern verksamhetsrevisor
Joanna Trajtlowicz, verksamhetsrevisorssuppleant

Valberedning
•
•
•
•

Christina Rudmark
Claes Erik Claesson
Martina Bruzelius (fram till september)
Johanna Mäkinen (från och med september)

Samverkansrådet
Uppsala kommun består samverkansrådet av 8 kretsar. Under 2016 har samverkansrådet haft två
möten och diskuterat diverse frågor kring ökade samarbete, sammanslagning och nedläggning av
kretsar, ökad Röda Korsets närvaro på landsbygden. Samverkansrådet har letts av Uppsalakretsens
ordförande.

Frivilligledare
Frivilligledama har träffats i helgrupp vid två ordinarietillfällen under 2017. Frivilligledarna har i
smågrupper diskuterat verksamhetsplanen för 2018. Under 2017 har 20 frivilligledare varit
verksamma.

Frivilligledare under året:
•
•
•
•
•
•
•

Barbro Kallberg, Second Hand
Britt-Marie Gunnarstedt, Information och Insamling t.o.m. juni
Christina Rudmark, Information och Insamling t.o.m. juni
Birgitta Källström, Information och insamling fr.o.m. juli
Märit Färnlöf, Information och insamling fr.o.m. juli
Kerstin Weiberg, Besök och Medföljning
Ann-Christine Kärker, Anhörigstöd

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carol Larsson (from oktober), Anhörigstöd t.o.m. februari
Lena Thelander, Rödakorsvärdar
Gunilla Grenomer, Häktesgruppen t.o.m. maj
Eva Ståhl, Vuxna i skolan
Eva Graciån, verksamheten på utreseboendet i Åby
Charlotta Cohen, verksamheten på utreseboendet i Åby t.o.m. november
Sanne Swedberg, Kris och Beredskap
Fredrik Berggren, Kris och Beredskap
Björn Haglund, Fixarna
Hanna Aftonfalk, Humanitära värderingar, t.o.m november
Hans Karlbring, Efterforskning och familjeåterförening
Naresh Gupta, Välkomnare
Gun Ahlberg, Välkomnare

Anställda medarbetare
De anställda finansieras med kretsens egna medel samt bidrag samarbets- eller projektbidrag från
Uppsala kommun, Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen. Kretsen har under 2017 haft totalt 18
anställda.
Samordnaren för migration med särskilt ansvar för barn slutade under året efter en periods
tjänstledighet. Tjänsten samt verksamheten sågs över under hösten och en nyanställd med titeln
Samordnare för barn och integration anställdes i mitten av november. En projektledare för ansvar för
den nya verksamheten Fredagsmys anställdes i november. För att undvika en stopp i verksamheten
anställdes en medarbetare tillfålligt samt en medarbetare gick i pension.

Anställda under 2017:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dlovan Kassab, verksamhetschef
Ulrica Hanebring, kanslist t.o.m november
Linda Wickström, ansvarig verksamhetsstöd och-utveckling
Michael Eriksson, butikschef Second Hand
Ghassan Hamze, bitr. butikschef Second Hand
Michael Westerlund, chaufför Second Hand
Dina Perez Robles, butiksbiträde Second Hand
Regina Rommedal, butiksbiträde Second Hand t.o.m. februari
Simon Spånberg, butiksmedarbetare
Alf Bengtsson, chaufför Second Hand, korttidsanställning på 7 veckor
Osama Ghawanma, handledare
Britt-Marie Kokanova, samordnare Migration
Gunilla Löfberg, samordnare Träffpunkten
Elin Palmstierna Sharifzadeh, samordnare Migration med särskilt ansvar för barn (tjänstledig
fr.o.m. oktober 2016 t.o.m. april 2017, i tjänst endast maj)
Hani Zeino , vikarierande samordnare Migration med särskilt ansvar för barn t.o.m. augusti
2017
Annelie Berggren, samordnare Barn och integration fr.o.m. november 2017
Johanna Mäkinen, projektledare Fredagsrnys, fr.o.m. november

Arbetsgrupper
De interna arbetsgrupperna har varit sammansatta av styrelseledamöter, frivilliga, frivilligledare och
anställda:

Verksamhetsplaneringsgruppen har under hösten 2017 arbetat fram en verksamhetsplan för
verksamhetsåret 2018. Förslag till plan har bearbetats på olika möten med frivilligledarna, de anställda
och ledningsgruppen för Second Hand.
En arbetsgrupp för översyn samt renovering av Second Hands café har återupptagit sitt arbete.
Gruppen består av frivilliga och anställda.

Samverkan
Uppsala kommun
I slutet av 2016 ingick vi ett partnerskap med Uppsala kommun inom området Migration.
Partnerskapet gäller 2017-2019. Det är tre nämnder från kommunen som ingår i partnerskapet:
Arbetsmarknadsnämnden, Socialnämnden och Kulturnämnden
Inom ramen för detta partnerskap har vi under 2017 haft sex möten varav ett med
styrelserepresentanter och nämndpolitikerna och fem med strategerna från de berörda förvaltningarna.
Vi har också utvecklat ett närmare samarbete med olika föreningar och fritidsverksamheter i Uppsala.
Vi har även haft ett möte med äldreförvaltningen för att diskutera de av våra verksamheter som riktar
sig mot äldre och hur dessa skulle kunna utvecklas.

Röda Korsets behandlingscenter RKC
Under 2017 har vi utvecklat samarbetet med RKC kring barn- och föräldraverksamheten.

Migrationsnätverk
Uppsala rödakorskrets har sedan tidigare tagit initiativet och ingår fortfarande i ett nätverk med olika
ideella organisationer för att kunna möta de förändringar i asyllagarna samt i lagen om mottagandet av
asylsökande.

Röda Korset på Gotland
Under våren hade vi ett studiebesök till Röda Korset på Gotland för erfarenhetsutbyte samt och
förstärkning av samverkan.

Väsentliga händelser
Barn- och föräldraverksamheten
Under hösten 2017 sågs barn- och föräldraverksamheten över. Tjänsten som samordnare för migration
med särskilt ansvar för barn togs bort och istället skapades den nya tjänsten Samordnare barn och
integration. Fokus under hösten var på utvecklingen och samarbete med RKC men inga barnaktiviteter
ägde rum.

Beredskap 7 april
Med anledningen till terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm var Uppsalakretsens krisstödj are
snabbt på plats men också beslutades att hålla Träffpunkten öppet för beredskap inför en
händelseutveckling. Medarbetare fanns på plats både på Trädgårdsgatan och Uppsala centralstation i
Uppsala för att ge medmänskligt stöd till de resenärer som inte kunde ta sig vidare. Detta
kompletterades med nattvandring.

Nya verksamheter
Efter kartläggning av behoven har två nya verksamheter startats under november: En verksamhet för
ensamma efterlevande som är äldre än 65 samt Fredagsmys, en verksamhet med tematiska
samtalsgrupper för unga vuxna asylsökande

Stöd till globala insatser — globalt engagemang från Uppsala
Tack vare Second Hand och insamling kunde kretsen skänka över 2,6 miljoner kronor till Röda
Korsets globala insatser med främst insamlingen för Svältkatastrofen/Akut hunger, Katastrofhjälpen
och globala projekt.

Akut hjälp med klädpaket
Uppsalakretsen delade ut akut klädhjälp till behövande flyktingar i Uppsala med omnejd för över
250 tkr.

Nedläggning av verksamhet
Under hösten beslutades om nedläggning av verksamheten Häktesbesök och att en behovsanalys ska
göras inom en snar framtid.

Organisationsutveckling
Under 2017 har kretsen ökat sitt medlemsantal till 3125 medlemmar, en ökning på ca 20 %. Vi har
startat två nya verksamheter med fokus på efterlevande samt unga asylsökande. En verksamhet har
lagts ner (Häktesbesök) och målgruppens behov ska analyseras om, samt vägen banas för att slå ihop
verksamheten Besök och medföljning med Trygghetsringningen.

Framtida utveckling
Verksamhetsuppföljningen sker vid två tillfällen halvårsuppföljning samt helårsuppföljning. I sin
helhet har vi haft en mycket god måluppfyllelse. Väldigt många av verksamhetsgruppernas aktiviteter
har legat enligt plan och är adresserade till kretsens fem målområden.
För 2018 ämnar kretsen att arbeta utifrån dessa prioriterade områden:

Stärkt motståndskraft
Särskilt fokus på bland annat:
•
•
•

Stärkt arbete i Uppsala socioekonomiskt utsatta områden
Bidra till socialdelaktighet, minskad isolering
Öka finansiellt stöd till globala insatser

Nå fler i akut kris
Öka kunskapen om Röda Korsets roll vid krissituation intern och externt samt öka
beredskapsförmågan i Uppsala rödakorskrets.

Ökade intäkter
Öka kretsens intäkter genom försäljning i Second Hand och Förstahjälpen-uppdrag samt
företagssamarbete. Även fokusera på att öka medlemsantalet.

Stärkt rörelse och ökad effektivitet
Öka kunskap hos medarbetarna om Röda Korsets värderingar, förbättra kommunikation samt
effektivisera arbetet.

Ökad påverkan
Öka allmänhetens kännedom om Röda Korsets position i olika frågor samt stärk dialog med
bes lutfattarna.

Övrig information
Kretsens ekonomi
Verksamhetsintäkter och resultat från finansiella investeringar utgör kretsens totala intäkter. Årets
resultat (efter finansiella poster) +2 751 516 kronor (jfr —137 007 kronor (2016)).
Verksamhetsintäkterna uppgick till 15 018 724 kronor (jfr 14 408 906 kronor (2016)).
Vår Second Hand omsatte dryga 11,8 miljoner kronor (jfr 11,7 miljoner kronor (2016)). Andra
verksamhetsintäkter i form av insamling via bössor och Swish uppgick till 168 728 kronor (jfr
163 672 kronor (2016)).
Externa bidrag är en viktig finansieringskälla för kretsens lokala verksamhet. Årets externa bidrag
uppgick till 2 942 983 kronor (jfr 3 606 857 kronor (2016)). Av de externa bidragen utgör dryga
55 428 kronor (jrfr368 208 kronor (2016)) anställningsstöd från Arbetsförmedlingen.
Bidrag till Svenska Röda Korsets globala insatser uppgår till ca 2,6 miljoner kronor. Utöver dessa
bidrag finansieras större delar av våra lokala verksamheter med egna medel samt samverkansbidrag till
Röda Korsets ungdomsförbund och andra lokala kretsar.
Verksamhetskostnaderna uppgick till 15 373 430 kronor (jfr 14 905 729 kronor (2016)). Ökningen
beror på ökade bidrag till globala insatser.

REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i Uppsalakretsen av Svenska Röda Korset
Org.nr. 817602-0389

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Uppsalakretsen av Svenska Röda Korset för år 2017.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december
2017 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
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Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för
mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern
kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det films någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det fmns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan
fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Uppsalakretsen av Svenska Röda Korset för år 2017.
Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt
uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på
min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för
mitt uttalande om ansvarsfrihet.
Up sala den 9..0
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Gunnar Folkesson
Auktoriserad revisor
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Röda Korset

2018-03-26

Uppsala rödakorskrets
Verksamhetsredovisning migration och integration
2017
Till: Socialnämnden/Uppsala Kommun
Inledning
Uppsala rödakorskrets medverkar sedan 1911 till en social harmonisering i samhället. Med sin
verksamhet skapar organisationen möten mellan olika grupper av människor. Inte sällan leder
möten mellan en frivillig (volontär) och deltagare till livslånga harmoniska relationer, vilket i sin
tur bidrar till integration och ett fredligare samhällsklimat.
Genom sin verksamhet, som baseras på stöd från invånare i Uppsala kommun, möjliggör Röda
Korset ett direkt medborgarperspektiv på migrationsrelaterade frågor. Det ger enskilda invånare
möjlighet till direkt engagemang och demokratiskt deltagande i genomförandet av
verksamheterna i Uppsala, ett globalt engagemang på lokal nivå. Röda Korsets aktiviteter,
tjänster och service inom flyktingmottagning och integrationsarbete skapar ett mervärde för
kommunens invånare utöver de verksamheter Uppsala kommun svarar för. Partnerskapets fokus
på områden som kompletterar berörda nämnders ordinarie verksamheter bidrar till ett bredare
och rikare utbud av service till kommuninvånarna.
Avgränsning: Denna redovisning avser endast Röda Korsets åtaganden, berörda nämnder

redovisar kommunens åtagande i en separat rapport.
Nedan återfinns en redovisning av de verksamheterna vi har bedrivit under 2017 enligt följande
uppdelning:
1. Verksamheter direkt kopplade till partnerskapsdokumentet.
2. Verksamheter som har startats under partnerskapets första år.
• 3. Övrig verksamhet inom migration/integration
4. Nätverk och samverkan
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5. Volontärer (frivilliga)

1. Verksamheter direkt kopplade till
partnerskapsdokumentet:
1.1. Internationella Träffpunkten
För många deltagare är Röda Korset den första kontakten i Uppsala, förutom den med
myndigheter. Träffpunkten är en paraplyverksamhet som omfamnar en rad olika verksamheter
och aktiviteter. Verksamheten ger ett sammanhang och medverkar till ökad delaktighet.
Träffpunktens målsättning är att arbeta tillsammans med deltagarna och att ta tillvara deras
resurser. Insatser med och för migranter utvecklas genom flexibla verksamhetsformer.
Träffpunktens generösa öppettider gör det möjligt för oss att snabbt kunna anpassa verksamheten
efter de behov och utmaningar som finns/uppstår i samhället. Verksamheten är öppen alla
vardagar. För närvarande är öppettiderna måndag 10-17, tisdag-fredag 10-16. Vi har också öppet
vardagar hela sommaren med ordinarie verksamhet och dessutom utflykter och fritidsaktiviteter.
Träffpunkten förmedlar kontakt med myndigheter och andra verksamheter inom kretsen. Många
söker sig till Träffpunkten för stöd i olika ärenden och för krisstöd, t.ex. i asylärenden, vid
hälsoproblematik och brist på basbehov, vid familjehemsproblematik, i stöd att komma igång
med Internetbank. Kaféet är en öppen verksamhet som syftar till att inkludera och engagera
deltagare genom att bjuda in till olika aktiviteter. Vi erbjuder praktisk språkträning genom olika
aktiviteter och gästdatorer för bl.a. internetuppkoppling. I verksamheten tar vii beaktan hela
individens livssituation för att få en helhetsbild. På så sätt kan vi stödja individen på rätt sätt. Om
vi får signaler att någon mår dåligt erbjuder vi krisstöd och samtal. Om behovet är språkträning
görs en introduktion om Röda Korset, presentation av frivilliga medarbetare, genomgång av
material och ett välkomnande.
Ensamkommande barn besöker Träffpunkten i väntan på skolplacering. Även efter sin
skolplacering fortsätter de besöka verksamheten för psykosocialt stöd och för att vistas i en trygg
miljö.
I praktiken bedrivs dessa verksamheter på plats på Internationella Träffpunkten:
• Språkträning
•

Krisstöd

•

Rådgivning
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• Lotsning
• Samhällsinformation
• Social samvaro
•

Läxhjälp

• Praktisk hjälp
• Sommaraktiviteter
• Utflykter
• Kafé
• Utbildning
Dessutom finns det två andra verksamheter som är organisatoriskt kopplade till Träffpunkten
med bedrivs på andra platser eller i andra lokaler:
• Simundervisning för kvinnor
• Blankettgruppen

1.1.1 Målgrupper
• Ensamkommande barn och unga.
• Nyanlända med permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd
•

Asylsökande

• Papperslösa
•

Övriga migranter i behov av socialt stöd

1.1.2 Genomförandet och deltagandet i verksamheten
Träffpunkten har under 2017 varit öppen alla vardagar (245 dagar) och nått i genomsnitt 80
personer per dag. Öppettidema har varit mån 10-17, tis-fre 10-16. Under sommaren har
verksamheten varit öppen mån-fre 10-16.
Under året har verksamheten skrivit in 199 nya besökare. hanterat minst 162 ärenden med fokus
på krissamtal och mer avancerade myndighetskontakter samt handlagt 635 ärenden om akuta
utdelningar av kläder till de mest behövande. Krissamtalen varierar i hur mycket tid och resurser
de kräver, vissa samtal kan ta en timme och andra kräver annan typ av hantering och
uppföljning.
Träffpunkten har bland annat bedrivit språkträning, erbjudit stödsamtal vid kris och gett stöd vid
myndighetskontakter. Verksamheten har anordnat sommarutflykter med 161 deltagare.
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Simundervisning för kvinnor har erbjudits, varje termin undervisades en grupp på ca 10
personer. Totalt 20 vuxna har fått lära sig simma.
Kris och beredskapsinsatser: Träffpunkten hölls öppet under 7 april fram till kl. 23 med
anledning av terrorattacken i Stockholm för att ge stöd och trygghet till personer som behövde
det och eller hade fastnat i trafiken.
Blankettgruppen utvecklades under året för att specifikt och utanför Träffpunlcten hjälpa
personerna med krångliga myndighetskontakter mm. 20 personer fick hjälp genom
verksamheten.

1.1.3 Målen med partnerskapet
- Bidra till att nyanlända och andra migranter fått dagligt stöd i sin etablering genom
språkträning, social samvaro, krisstöd och nätverksskapande (AMN)
Mycket god måluppfyllelse då verksamheten varit öppen 245 dagar och i varje timme har
anställda och frivilliga gett stöd i etableringen till flera personer genom olika aktiviteter.

- Bygga hållbara rutiner för att snabbt kunna anpassa verksamheten efter rådande behov och
utmaningar (Alt/IN, SCN)
Medarbetarna strävar att alltid anpassa verksamheten efter behov. Blankettgruppen är ett typiskt
exempel på en sådan anpassning. Verksamhetens öppettider och plats ändrades i samråd med
olika aktörer för att kunna anpassa den efter rådande behov.
- Vara behjälpliga med råd och stöd till familjehem och gode män (SCN)
Våra anställda kontaktas regelbundet av olika familjehem och gode män med frågor m.m. Råd
och stöd har erbjudits direkt, men man har också ibland hänvisat till rätt aktör såsom Svenska
Röda Korset, Migrationsverket etc.
- Vara behjälpliga med råd och stöd till andra organisationer och studieförbund som vill starta
språkträning och verksamheter för asylsökande och migranter (KTN, AMN)
Flera organisationer och studieförbund har varit i kontakt med oss under året. Förfrågningar om
råd och stöd har besvarats av våra samordnare på Träffpunkten.
- Bidra med våra erfarenheter, genom nätverk och erfarenhetsutbyte, för att stärka migranters
rättigheter i Uppsala (AMN, SCN, KTN)
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Vi har varit i ständig kontakt med olika organisationer och studieförbund i Uppsala såsom
Svenska kyrkan, studiefrämjandet, SIU, Nyby vision med flera, genom nätverk och
erfarenhetsutbyte.
Vi har också varit i kontakt med Röda Korsets övriga verksamheter i Sverige för
erfarenhetsutbyte.

1.2. Välkomnare
Verksamheten erbjuder socialt stöd, samhällsvägledning och språkträning på kvällstid. Många av
deltagarna i denna verksamhet är ensamkommande barn.

1.2.1 Målgrupper
•

Ensamkommande barn och unga.

•

Nyanlända med permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd

•

Asylsökande

1.2.2 Genomförandet och deltagandet i verksamheten
Verksamheten har varit igång vid 20 tillfällen. Vid varje tillfälle har 10-15 personer deltagit.
Aktiviteterna har varit olika sociala aktiviteter som att laga mat ihop, spela bowling, spel- och
filmkvällar, påsk- och julpyssel, skapa informella nätverk.

1.2.3 Målet med partnerskapet
— Skapa förutsättningar för unga vuxna att delta i sociala aktiviteter på kvällstid (KTN)
Det är främst unga vuxna som deltar i verksamheten. Samtliga deltagare anser att verksamheten
bidrar till att de bryter sin isolering och kommer dessutom i kontakt med etablerade personer
genom sociala aktiviteter som erbjöds.

1.3. Barn- och föräldraverksamheten
Under 13 veckor gör barnen en resa genom sina liv och bearbetar då-, nu- och framtid. Varje
träff planeras i förväg och utgår från av Röda Korset framtagen verksamhetsmanual. Träffarna är
tematiserade, med teman som till exempel rör känslor, familjen, vänskap, minnen och
kommunikation. Varje möte har en tydlig struktur, med inledning, lekar och övningar och ett
tydligt avslut. 1 alla träffar ingår skapande aktiviteter som att rita, måla och spela teater.
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Deltagarna är delaktiga i val av lekar och aktiviteter. Stor vikt läggs vid att synliggöra varje barn
och att skapa trygghet i gruppen, bl. a. genom gemensamma regler, namnlekar och humörbollar.
Parallellt med barngruppen deltar barnens föräldrar eller annan vårdnadshavare i en
föräldragrupp. De vuxna får samma kunskap som barnen och diskuterar sambandet mellan
tankar, känslor, fysiologi och beteende. De första träffarna är inriktade på föräldrarnas
upplevelser med avsikt att ge dem färdigheter att hantera sin egen stress och oro. Övriga träffar
är inriktade på föräldrarollen. Genom att inkludera hela familjen ökar förutsättningarna för en
fortsatt positiv etablering.
Grupperna har ett återträffstillfällen under sommaren som följer. Återträffstillfällena pågår under
fem dagar och riktar sig till barnen.

1.3.1 Målgrupper
• Nyanlända barn och vårdnadshavare med permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd
• Asylsökande barn och vårdnadshavare

1.3.2 Genomförandet och deltagandet i verksamheten
Under 2017 har 15 barn med sina föräldrar/vårdnadshavare tagit del av verksamheten.
Återträffstillfället var integrerat med träffpunktens sommaraktiviteter. Verksamheten haft
uppehåll under hösten för att fokusera på verksamhetens utveckling.

1.3.3 Mål med partnerskapet
- öka deltagarnas färdigheter att hantera egen stress och oro för att främja fortsatt etablering,
utveckling och psykiska hälsa. (AMN, SCN)
Över 85 % av vå'rdnadshavarna anser att barnen kan hantera stress och oro bättre. 90 % av
vå'rdnadshavarna anser att de själva kan hantera stress och oro bättre efter att ha deltagit i
verksamheten.
- Ge barn och ungdomar bättre förutsättningar att utvecklas till trygga och självständiga
individer (SCN, KTN)
Verksamhets olika aktiviteter har fokus på att synliggöra varje individ. De deltagande barnen får
därmed bättre förutsättning att utvecklas till självständiga individer.
- Ge barn och unga förutsättningar att utöva aktiviteter under fritiden (KTN)
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Barnen har under verksamhetens gång fått möjlighet att utöva skapande aktiviteter under sin
fritid. Tiden för verksamheten har inte krockat med några barns skola eller liknande. Dessutom
har barnen fått möjlighet att delta i sommarens aktiviteter tillsammans med sina familjer.
- Bidra med våra erfarenheter, genom nätverk och erfarenhetsutbyte, för att stärka migranters
rättigheter i Uppsala (A114N, SCN, KTN)
Vi har spridit vår modell till olika andra delar av landet men också andra rödakorsföreningar i
världen har tagit del av vår modell såsom Danska Röda Korset och Turkiska Röda Halvmånen.
I Uppsala har vi när det gäller denna målgrupp främst haft erfarenhetsutbyte med Svenska
Kyrkan och Nyby Vision.

1.4 Efterforskning och familjeåterförening
Återförening mellan människor som har kommit ifrån sina anhöriga på grund av väpnad konflikt,
naturkatastrof eller migration är en av internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens
kärnverksamheter. För att en efterforskning ska kunna initieras krävs att den sökande
tillsammans med en frivillig fyller i en efterforskningsblankett och/eller ett rödakorsmeddelande.
Blanketterna skickas sedan till Svenska Röda Korset som tar nödvändiga internationella
kontakter. Samma procedur gäller vid rödakorsmeddelanden.
Arbetet inom denna verksamhet innefattar hantering av enskilda ärenden genom att:
•

efterforska försvunna anhöriga

• förmedla rödakorsmeddelanden mellan anhöriga då inga andra möjligheter till kontakt
finns
•

underlätta återförening av splittrade flyktingfamiljer

• stödja de som vill återvända till hemlandet

1.4.1 Målgrupper
•

Ensamkommande barn och unga

• Nyanlända med permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd
•

Asylsökande

1.4.2 Genomförandet och deltagandet i verksamheten
Under 2017 har verksamheten hjälpt 25 individer med stöd och rådgivning.
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1.4.3 Mål med partnerskapet
- Ge stöd till migranter i efterforskning, familjeåterförening och återvändande (AMN, SN)
Stöd har genomförts. Samtliga personer som frågade om råd och stöd fick kontakt. En del
hänvisades även till Svenska Röda Korset för vidare stöd.

1.5. Humanitära värderingar (tidigare: Folkrättsinformatörer)
Röda Korset sprider kunskap om den internationella humanitära rätten och krigets konsekvenser.
Vi vill också medverka till att respekten för människovärdet ökar. Vi informerar och utbildar om
människor som befinner sig på flykt då Röda Korset på olika sätt arbetar för och med
asylsökande och flyktingar. Genom att informera om människor på flykt vill vi motverka
främlingsfientlighet och rasism. Vi informerar också om Röda Korsets arbete i Sverige och
världen. Vi utbildar frivilliga informatörer som genom sitt intresse och engagemang gör denna
verksamhet möjlig.
Under 2017 byttes verksamhetens namn till Humanitära värderingar.

1.5.1 Målgrupp
• Barn, unga och vuxna i Uppsala inkl. migranter.

1.5.2 Genomförandet och deltagandet i verksamheten
Totalt har 225 personer utbildats. Dessutom fanns en vandringsutställning som lyfte fram de
utvisade personernas sista spår i Sverige.

1.5.3 Målet med partnerskapet
- Sprida kunskaper och erfarenheter om migranters situation och mänskliga rättigheter till barn
och unga i Uppsala (KTN, SCN, AMN)
Verksamheten kunde inte nå många skolungdomar under 2017, eftersom vår närvaro i skolorna
är beroende av skolornas efterfrågan. De ungdomar som deltog var främst genom Röda Korsets
ungdomsförbund och genom spridning av information/ utställning på festivaler m.m.

1.6 Asylboenden
På ett asylboende finns det alltid behov av sociala aktiviteter och språkinlärning. Många
asylboenden ligger otillgängliga och isolerade och det är svårt eller dyrt att ta sig till och från
boendet, vilket ökar risken till sysslolöshet på anläggningarna.
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1.6.1 Målgrupp
• Asylsökande

1.6.2 Genomförandet och deltagandet i verksamheten
Röda Korset närvarade på asylboendet i Ribbingebäck genom olika verksamheter riktade till
barn, unga och vuxna. Vid varje vecka deltog ca 50 tal personer.
Asylboendet lades ner i slutet av februari och därmed upphörde vår verksamhet där. Vi har dock
en struktur för att starta en sådan verksamhet om behovet skulle återuppstå.

1.6.3 Målet med partnerskapet
- Vara närvarande på lokala asylboenden genom att erbjuda språkträning, kulturaktiviteter och medmänskligt
stöd. (KTN, SCN, AMN)

Åtagandet genomfördes fram till dess att asylboendet stängdes.

1.7 Mentorskap för ökad delaktighet i samhället genom
föreningslivet
Migranter kan integreras i det nya samhället på olika sätt, exempelvis genom studier och arbete,
deltagande i föreningslivet är ett annat sätt. Föreningslivet i Sverige har en hög anslutningsgrad
vilket ger de som ansluter sig inte enbart möjlighet till ett engagemang, utan också möjlighet till
nätverk med människor man delar ett intresse med.

1.7.1 Målgrupper
• Nyanlända ungdomar och vuxna
•

Asylsökande

1.7.2 Genomförandet och deltagandet i verksamheten
Verksamheten har varit vilande under 2017. Vi haft svårt att nå ut med information till
målgrupperna om verksamheten. Det har också varit svårt att rekrytera frivilliga till just denna
verksamhet.

1.7.3 Målet med partnerskapet
— Öka deltagarnas möjligheter till delaktighet i samhället genom engagemang i föreningslivet
(KTiV, SCN, AMN)
Vi har inte kunnat genomföra verksamheten. Vi fokuserade dock på Blankettgruppen (under
Träffpunkten) men också verksamheten Fredagsmys (se nedan).
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Dessutom har vi varit i kontakt med andra aktörer om liknande verksamheter dels i Sverige och
dels inom Röda Korset i de nordiska länderna i en konferens om just mentorskap.

2. Verksamheter som har startats under partnerskapets
första år
2.1 Blankettgruppen (AMN, SCN)
För att bättre förstå myndighetsinformation och blanketter ger Röda Korsets frivilliga råd och
stöd till migranter. Förutom det stöd som finns att tillgå på Träffpunkten så startades denna
verksamhet med andra specifika öppettider och med ett riktat stöd från frivilliga.
Verksamhetens öppettider anpassades vid flera tillfällen utifrån behoven. Dessutom har vi under
sen höst startade en filial till verksamheten i Gottsunda i samarbete med Studiefrämjandet.
20 personer fick hjälp av verksamheten.

2.2 Fredagsmys (AMN, SCN, KTN)
Fredagsmys är tematiska samtalsgrupper riktade till unga asylsökande. Deltagarna träffas på
fredagskvällar, tittar på film och diskuterar ett specifikt tema. Teman som har diskuterats har
varit kvinnors rättigheter, HBTQ, hälsa och motion, svenska samhället, demokrati och
utbildning. Verksamheten startades i november/december och har haft 1 grupp med 13 deltagare.

3. Övrig verksamhet inom migration/integration
3.1 Verksamheten på utreseboende Åby
Detta är en verksamhet som vänder sig till personer som väntar på utvisning. Frivilliga erbjuder
psykosocialt stöd till både barn och vuxna. Verksamheten har varit aktiv under hela året med ett
besök per vecka och nått 40-50 personer per vecka.

3.2 Verksamheter i samarbete med RKUF
Uppsala rödakorskrets har även bidragit med ekonomiskt stöd till Röda Korsets
ungdomsförbund i Uppsala, RKUF. Ungdomsförbundet bedriver följande verksamheter:
•

Läxläsning boende

•

RKUF Sport och fritid

•

Vänner emellan Fadderdelen

•

Vänner emellan Storträffen
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•

Frukostklubben

•

Jourhavande kompis

• Sommarskolan
•

Fotbollstruppen

4. Nätverk och samverkan
Inom migrationsområdet har Uppsala Rödakorskrets ett stort kontaktnät och samverkar med
aktörer som Nyby Vision, Rädda Barnen, Svenska Kyrkan, Cosmos flyktinghälsan, Tris,
Länsstyrelsen i Uppsala län, socialsekreterare, Crossroads, olika etniska föreningar, m.fl. Vi
samverkar även med andra enheter inom Svenska Röda Korset, t.ex. migrationsavdelningen.
Uppsala Rödakorskrets har en aktiv samverkan med Svenska Röda Korsets behandlingscenter i
Uppsala för krigs- och tortyrskadade. Samarbetet ger oss möjligheter att ge våra besökare/
deltagare professionellt krisstöd. Uppsala rödakorskrets samarbetar med Röda Korsets
ungdomsförbund i Uppsala (RKUF).
Inom migrationsområdet har vi även haft erfarenhetsutbyte med andra nordiska länder.
Vi har dessutom genomfört och tagit emot en del studiebesök till och från andra aktörer för tätare
samverkan och erfarenhetsutbyte.

5. Volontärer (frivilliga)
Vi har under 2017 haft 186 frivilliga som jobbade direkt med migration/integration och arbetat
25 827 frivilliga timmar. Dessutom har vi många frivilliga som jobbade med frågorna indirekt
genom kris och beredskap, informationsspridning samt andra organisatoriska funktioner.

1\--f--------,.. ---1_,
Dlovan Kassab
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verksamhetschef
Uppsala rödakorskrets
0725197703
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