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Tack för ett medmänskligt 2018!  
 

Jag vill härmed ta tillfället i akt att uttrycka min tacksamhet och uppskattning till dig som är 
involverad i Folkrättskretsen på något sätt. Som interim ordförande i Folkrättskretsen har jag 
sedan oktober 2018 haft förmånen att börja lära känna det fantastiska engagemang och det 
hårda arbete som pågår i kretsens verksamheter. Jag känner mig glad, stolt och något 
överväldigad att det är så många som bidrar med tid, finansiellt stöd och medmänsklig 
värme och tillsammans stärker vi kraften och möjligheten att stötta våra medmänniskor.  

  

Det politiska läget i världen är fortsatt oroande och miljontals människor befinner sig på flykt. 
Röda Korset kämpar för att rädda liv, ge hopp och lindra mänskligt lidande. Ni som är 
engagerade i Folkrättskretsen har alla varit delaktiga i att göra Stockholm och Sverige mer 
humant. Genom ert engagemang har ni bidragit till att förändra och förbättra för individer 
som är i behov av stöd och hjälp. Det kan handla om språkträning, att stödja någon som 
befinner sig i asylprocessen eller har anhöriga som gör det, att vara en medmänniska för 
någon som är frihetsberövad på ett häkte eller vid ett förvar, att ge information om samhället 
och systemet i ett nytt land för någon som nyligen har fått uppehållstillstånd, att ge 
information till människor som vill veta mer om folkrätt, att vara engagerad som 
förtroendevald, eller genom att ge stöd till hemlösa EU-medborgare, som lever på 
Stockholms gator i utsatthet och kyla. 

  

Jag önskar och hoppas att ni har möjlighet att fortsätta bistå kretsen i detta arbete även 
under 2019. Vi kommer under året att ha fokus på att utveckla verksamheterna samt stärka 
kommunikation, sammanhang och förutsättningar för er frivilliga och medlemmar i syfte att 
möjliggöra ett hållbart engagemang för de mest utsatta. Ni behövs mer än någonsin och jag 
ser fram emot att stötta er efter bästa möjliga förmåga. 

  

  

För styrelsen, 

  

  

Paloma Nordling Blanco 
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1. OM FOLKRÄTTSKRETSEN 

Folkrättskretsen (rätteligen Storkyrko- och Folkrättskretsen) är en krets inom Svenska Röda 
Korset med kretsnummer 01145 och organisationsnummer 802008-6727. Kretsen tillhör 
samverkansråd Stockholm city.   

Folkrättskretsen är såväl en geografisk krets med upptagningsområde Stockholms city och 
Gamla Stan, som ämneskrets med fokus på folkrättsfrågor. De verksamheter som kretsen 
driver har såväl teoretisk som praktisk anknytning till folkrätten, genom t.ex. 
föredragsverksamhet om mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt, och genom 
stöd till utsatta grupper.  

Kretsen har under året främst bedrivit verksamhet genom följande grupper inom vilka 
kretsens medlemmar är engagerade: Adapost, EFA-gruppen (efterforskning, 
familjeåterförening & asylärenden), Förvarsbesökarna, Häktesgruppen, 
Samhällsinformatörsgruppen, och Språkverkstan. I texten nedan följer detaljer om de 
respektive verksamheterna.   

  

2. ORGANISATION  

Medlemmar  

Kretsen hade vid verksamhetsårets slut 158 medlemmar (2017 176 medlemmar). 
 

Styrelse  

Styrelsen har under 2018 bestått av ordförande Charlotte Sundåker ( ej i tjänst sedan 
augusti 2018), interim ordförande Paloma Nordling Blanco (sedan oktober 2018), kassör 
Hugo Rickberg, övriga ledamöter har varit  Sanna Frost, Ulf Akermo och Tove Grewin. 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft styrelsemöten vid nio tillfällen.  

  

Samverkansrådet  

Kretsens representant i samverkansråd City har under året varit Sanna Frost. 

  

Namnbyte  

Beslut att Storkyrko-/Folkrättskretsen skulle byta namn till Folkrättskretsen fattades av 
stämman 2015. Under verksamhetsåret 2016 arbetade kretsstyrelsen med namnbytet och 
godkännande av Regionråd Stockholm förväntades ske i början av 2017, dock kom det 
beslutet först under november 2017. Ett formellt beslut från Svenska Röda Korset 
förväntades under 2018, men kommer istället ske under 2019. 

  



3. INFORMATION OCH KOMMUNIKATION  
 

Styrelsen har under året främst informerat kretsens medlemmar och frivilliga genom e-post 
och  sin Facebook-sida. Kretsen har även använt sin hemsida på www.folkrattskretsen.se för 
att informera om aktiviteter och verksamhet (se avsnittet kontaktuppgifter nedan för 
ytterligare information). 

I syfte att rekrytera har en gemensam rekryteringsträff hållits, vi har även spridit information 
och rekryterat digitalt via facebook, volontärbyrån och Röda Korsets rekryteringssida. samt 
via ett nyupprättat Linkedin-konto och riktade insatser genom mail till relevanta universitet 
och högskolor. 

För sin interna informationsdelning har styrelsen skapat den gemensamma molntjänsten 
Google Drive. Här sparas såväl styrelseprotokoll som löpande räkenskaper och annan 
dokumentation för kretsen. 

  
 

4. VERKSAMHETER  

Nedan följer en beskrivning av kretsens verksamheter och de aktiviteter som under året har 
genomförts.  

  

Språkverkstan 
Att lära sig svenska språket är en central del av integrationsprocessen. Språkverkstan 
erbjuder organiserad språkträning för nyanlända och migranter som vill utveckla sina 
språkkunskaper. Undervisningen är enkel och informell och lockar många deltagare. 
Språkverkstan har också blivit en mötesplats, dit deltagarna kommer för att umgås och bilda 
nya nätverk. Språkträningen bygger i stor utsträckning på undervisning, ofta baserat på olika 
teman. Språkverkstan startades 2004 i Flyktingkretsens regi. Språkverkstan har sedan 2011 
hyrt lokaler på Åsö vuxengymnasium. 
 
Språkverkstan arrangerar verksamhet i fem dagar i veckan. Deltagarna delas in i 4 olika 
nivågrupper 1.introduktion, 2.nybörjarnivå, 3.mellannivå och 4.avancerad nivå baserat på 
deltagarnas förkunskaper. Varje grupp leds av minst en språktränare, som leder och 
undervisar två lektionstimmar. Språktränaren bestämmer själv upplägget och målet är att 
lära ut svenska på ett dynamiskt sätt, så att deltagarna är så aktiva som möjligt. 
Språkverkstans popularitet har sedan verksamhetens start stadigt ökat år och efter år, vilket 
har lett till att vi nu har öppet 5 kvällar i veckan, måndag-fredag och undervisar 6 olika 
grupper varje kväll, ca 30 grupper i veckan. 
 
Under hösten 2015 och början av våren 2016 var trycket på språkverkstan mycket stort, 
nästan 200 deltagare varje kväll vilket var en stor påfrestning för verksamheten. Nu under 
hösten 2018 har deltagarantalet minskat betydligt och vi har nu en hanterlig nivå, ca 110 
-140 deltagare per kväll. 



Uppföljning av målsättningar inför 2018: 
Att deltagarna ges möjligheter att utveckla sina färdigheter muntligt i det svenska språket, 
samt att ge deltagarna möjlighet att samtala med varandra och utveckla nätverk. 
 Gruppen anser sig ha lyckats med detta, då deltagarantalet ständigt ökar, trots att ingen 
marknadsföring har genomförts annat än information på Röda Korsets hemsida. Enligt 
uppgifter från eleverna har de flesta som besöker verksamheten blivit rekommenderade av 
vänner eller hittat information på Facebook, instagram, genom Migrationsverket eller genom 
information från andra verksamheter inom Röda Korset. De sociala aspekterna och 
möjligheten att utveckla nätverk har fungerat relativt bra. Detta sker oftast före och efter 
lektionstillfället samt under raster. 
 
Att de frivilliga känner att deras insatser är meningsfulla och att de utvecklas i verksamheten. 
Det finns en stabil grupp språktränare som har varit aktiva inom verksamheten länge(åratal) 
De finns också många språktränare som har det svårare att få ihop arbete, familj och fritid, 
men som gör mycket stora insatser och har nytänkande vad gäller metoder och tekniska 
hjälpmedel som användandet av datorer.  Den största svårigheten var, när det kom så 
många deltagare på en gång. Grupperna blev för stora i synnerhet nybörjargrupperna, vilket 
medförde att det blev mycket svårare att samtala och det blev alltför föreläsningsinriktat 
undervisning . Vi har nu infört introduktionsgrupper för alla som böjar hos oss, för att få en 
bättre nivågruppering. Frivilligledaren har regelbundna träffar med gruppledarna en gång per 
månad där man tar upp frågor som rör utveckling av verksamheten, ansvarsfördelning, 
bemanning, rekrytering av nya samtalsledare, lokaler och material. Gruppledarna har i sin 
tur vidarebefordrat all information till sina samtalsledare. Vi har rekryterat både nya 
språktränare och en gruppledare. Språkverkstan har sedan september 2015 även en 
Facebook-grupp avsedd för verksamhetens språktränare, där man kan dela med sig av 
erfarenheter och bjuda in till olika föreläsningar och träffar som Röda korset anordnar. 
Språkverkstan finns på Instagram med syftet att informera eleverna. Vi har ca 40 frivilliga 
som är engagerade i språkverkstan. Vi finns även på Linkedin för att kunna meddela 
nätverket om behovet av att rekrytera. 
 
Att gruppen kan ta emot alla som vill ”träna svenska”. 
Gruppens möjligheter att ta emot fler deltagare har blivit mycket bättre sedan större och mer 
ändamålsenliga lokaler har gjorts tillgängliga. 
Vi hade som flest 134 deltagare (november 2018) deltagare vid ett tillfälle, vilket var ohållbart 
för både språktränarna och deltagarna. Vid vissa tillfällen användes uppehållsrummen som 
undervisningslokal, då vi inte får ha mer än 35 deltagare per klassrum. De flesta deltagare är 
nybörjare och en del av dessa blev besvikna på de stora klasserna, därför har vi inrättat en 
introduktionsklass. 
  
Målen 2018 
  
Att deltagarna ges möjligheter att utveckla sina färdigheter muntligt i det svenska språket, 
samt att ge deltagarna möjlighet att samtala med varandra och utveckla nätverk. 
Att de frivilliga känner att deras insatser är meningsfulla och att de utvecklas i verksamheten. 
Att gruppen kan ta emot alla som vill ”träna svenska” och stödjer de generellt med att veta 
mer om Sverige och arbetsmarknad genom språkundervisning.  



Statistik Åsö gymnasium 2018  
 

       Antal dagar     Antal besökare  Medel 
besökare/tillfälle  
  
januari  18  1 652  92  
februari 20 2 337  117 
mars              20  2 286             114 

 
april                         19 1 807                          95  
maj                          20 1 521                          76  
juni                           6               277  46 

 
augusti                          5                488             98  
september  20                          2 199                                     110 

 
oktober                          23 2 945  128 

 
november    21 2 822  134 
december   10 1 046              105 

 
  
Totalt  182 19 380  106  
  
Antal deltagare  
Totalt våren 9 880  
Totalt hösten 9 500  
Totalt året 19 380  
  
  
Vårterminen började 8 januari och slutade 8 juni  
Hösterminen började 27 augusti och slutade 14 december  

 
Antal helgdagar vårterminen  

 
Påsk  3  
Valborg+ 1 maj 2  
Kristihimmelsfärd 1  
Nationaldagen 1  
Klämdag maj 1  
Utbildning mars 1   
Totalt 9 dagar stängt  
  
Antal helgdagar höstterminen   

 
Allhelgona 1  



EFA-gruppen Stockholm 
Verksamhetsberättelse 2018 

EFA-gruppen i Stockholm är en del av Röda Korsets världsomspännande verksamhet för 
efterforskning och familjeåterförening. EFA står för “Efterforskning, familjeåterförening, asyl”, 
men vi har på många år inte tagit några asylärenden. På engelska kallas verksamheten 
RFL: Restoring Family Links. Gruppens volontärer (alltid minst två stycken) träffar personer i 
Sverige som kommit ifrån sina anhöriga i samband med krig, konflikt, naturkatastrof eller 
migration. Vi samlar in uppgifter om dem och deras anhöriga som sedan används av Röda 
Korsets fältkontor eller läggs i en internationell databas. Gruppen kan även bistå med att 
utfärda fängelseintyg och fylla i ansökan om resebidrag. Vårt arbete sker i nära samarbete 
med Röda Korsets migrationsrådgivare. 
  

Under våren 2017 genomfördes en rekryteringsinsats för att få in nya volontärer, men 
många av dessa har under 2018 droppat av samtidigt som behovet av att ta ärenden fortsatt 
varit stort. Under hösten 2018 genomförde vi därför ytterligare en rekrytering av volontärer. 
Vi la ut en annons på Volontärbyrån och på Röda Korsets “Engagera dig”-sida som 
genererade ett 20-tal intresserade. Dessa genomgick i oktober en två kvällar lång kurs i 
efterforskning och ärendehantering med Röda korsets migrationsrådgivare. Sedan dess har 
vi arbetat med att låta de nya sitta med under ärenden för att bygga upp sin erfarenhet. 
Under det första kurstillfället medverkade Carl Gustafsson, enhetschef för efterforskning och 
familjeåterförening på Svenska Röda Korset, och berättade bland annat om planer på att 
Röda Korset ska bli bättre på att följa klienten över tid. 
  

 

Statistik från 2018: 
●      Rekryteringsinsatsen under hösten innebar att vi i slutet av december 2018 

hade 29 medlemmar, varav tre män och 32 kvinnor. Sex stycken var vilande och 
några befann sig fortfarande i introduktionsprocessen. 

●      Under 2018 tog vi emot 24 ärenden, varav 22 efterforskningsärenden och två 

fängelseintyg. 

●      Vid ytterligare fyra tillfällen har volontärer funnits tillgängliga men inget ärende 

har bokats. Vid tre tillfällen har ärenden bokats av. 

●      Det vanligaste landet för ärenden är Afghanistan med elva ärenden, följt av 

Etiopien med fyra. Vi har även tagit enstaka ärenden från Syrien, Somalia, Irak, 
Kongo och Nordkorea. 

●      Majoriteten av våra klienter har varit män. 

 



Under året har vi också: 
● Medverkat vid kretsmöten i Storkyrko-/Folkrättskretsen inklusive kretsens 

rekryteringsträff. 
● Presenterat efterforskningsverksamheten för Stocksunds Röda Korskrets efter 

förfrågan från dem. 
● Hållit ca två gruppmöten per termin. 
● Frivilligledarna har anmält att vi finns tillgängliga för utbildning i att göra 

efterregistreringar av ärenden i verktyget FL Answers. 
● Fem mer erfarna volontärer har genomgått en tilläggskurs i att hantera 

resebidragsärenden. 

  

Adapost 

Under hösten 2018 startade för fjärde året i rad övernattningsinsatsen Adapost (härbärge på 
romani) tillsammans med Södermalmskretsen och Bredängskyrkan. Tanken är att via 
samverkan förbättra förutsättningar för hemlösa EU-medborgare i Stockholm genom tillfälliga 
övernattningar under vintern 2018-2019. Bakgrunden är att det under senare år har kommit 
en stor grupp människor från andra länder i Europa för att söka efter försörjning och bättre 
levnadsvillkor i Sverige. Denna grupp består av medborgare från EU-länder samt människor 
med ursprung utanför EU som har eller har haft arbets- och vistelsetillstånd i ett EU-land. 
Många söker arbete men har små möjligheter på den legala svenska arbetsmarknaden. 

Generella genomförandedatum för projektet är början på december 2018 – slutet på mars 
2019. Övernattningar genomförs av Röda Korsets frivilliga två nätter i veckan, utifrån ett 
förutbestämt antal nattgäster. I kretsarna står vi för administrativt och pedagogiskt stöd när 
det gäller rekrytering och utbildning av de frivilliga. Arbetet leds av en rekryterad 
projektledare med hjälp av en styrgrupp. Projektet har tagit hjälp av huvudkontoret för att 
kunna genomföra vinterns insats. 

 

Samhällsinformatörerna 
Verksamhetsberättelse 2018 

Gruppen har sin verksamhet vid ABFs SFI-utbildning på Liljeholmen och består av fyra 
personer, varav två har funnits där varje onsdag kl. 11-13 (utom under sommar- och 
julledighet). 

Lärarna på ABF är angelägna om att samhällsinformatörerna ska vara kvar. Gruppen har 
haft något färre besök under 2018 bl.a. för att vi ställde in några gånger under hösten. Siffror 
inom parentes avser 2017. 

Under år 2018 har gruppen haft 81 (127) besök. De besökande har kommit från 12 (27) olika 
länder. Majoriteten från Afghanistan och Syrien. Antalet besök per gång varierar mellan 0 (1) 
och 6 (7). I genomsnitt har det varit 2,3 (3,4) besök per gång. I några fall har kontakterna 
varit mera långvariga och gruppen har även arbetat med dessa utanför den ordinarie 



besökstiden. En kort rapport skrivs varje vecka och denna mailas till Röda Korset 
(Storkyrko-/folkrättskretsen). 

Gruppen försöker efter bästa förmåga förklara och ge information om det svenska samhället, 
hjälpa till med myndighetskontakter och svara på frågor av olika slag. De vanligaste 
ärendena under året har handlat om kontakter med socialsekreterare och försäkringskassa 
om olika former av bidrag, bostad, återförening och andra migrationsanknutna ärenden, 
kontakter med Arbetsförmedlingen och frågor om utbildning. 

Vi anser att vi väl uppfyllt målet att hjälpa de som besöker oss. I de fall som vi har arbetat 
mycket med har vi uppnått goda resultat. 

Vår grupp har under år 2018 haft en budget på 200 kr men har inte haft några utgifter. 

  

  

Förvarsbesökarna 
Verksamhetsberättelse 2018 

Kort om verksamheten: 

Röda Korsets förvarsgrupp besöker förvarstagna migranter i väntan på avvisning. Vi 
erbjuder medmänskligt stöd i form av samtal och aktiviteter, samt att gruppen har i uppdrag 
att bevaka de förvarstagnas rättigheter. Gruppen besöker förvaret i Märsta regelbundet 
enligt ett uppgjort schema. Uppdraget är tungt, framförallt för att det handlar om att möta 
människor i kris, men också då det omfattar långa restider för majoriteten av de frivilliga. 
Förvaret har fyra avdelningar varav en för kvinnor och gruppen försöker att besöka samtliga 
avdelningar. 

 

Vår organisation: 

Gruppens ambition är att genomföra besök en gång i veckan, erbjuda gruppmöten för             
frivilliga med avlastningsstöd var sjätte vecka, att de frivilliga är utbildade samt känner             
trygghet och stöd i gruppen. Förvarsgruppen har som intention att genomföra nyrekrytering            
en gång per termin om behovet finns. Under året har det genomförts 24 stycken besök på                
förvaret. Under sommaren och inledningen av hösten var det svårt för gruppen att             
genomföra regelbundna besök då många slutade ungefär samtidigt. Under hösten klev först            
en, och sedan en andra frivilligledare av uppdraget vilket gjort att styrelsen fått ta ett större                
ansvar för att få verksamheten att flyta på. Under hösten rekryterades flera nya             
förvarsbesökare och under hösten har besöken kommit igång igen. Hur besöken sett ut har              
varit olika från gång till gång, vissa gånger har gruppen inte träffat så många förvarstagna,               
medan det andra gånger har varit kö under hela tiden gruppen varit på förvaret, det är därför                 
svårt att uppskatta hur många migranter gruppen träffat totalt. Förutom att besöka förvaret             
har gruppen i viss mån skänkt kläder och böcker till de förvarstagna. En av de aktiva                
besökarna har genomfört yogapass på kvinnoavdelningen flera gånger, en uppskattad          
aktivitet. Ett samarbete med Friskis och svettis har inletts vilket resulterar i att vi kunnat bidra                
med kvarglömda träningskläder och skor till förvaret, ett behövligt och uppskattat bidrag till             
verksamheten. 



 
Gruppen består nu av 16 aktiva frivilliga, varav 7 stycken av dessa är nyutbildade för året.                
Gruppen består även av ytterligare 6 stycken frivilliga som för tillfället har en paus i               
uppdraget.. Förhoppningen är att minst fyra frivilliga kan åka per besök så att samtliga              
avdelningar kan få besök en timme var, i nuläget är det behovet svårt att tillgodose. Det har                 
funnits en ambition att hålla gruppmöten var sjätte vecka, men då intresset varit lågt och det                
har inte blivit så många möten som varit önskvärt. På de gruppmöten som genomförts har               
gruppen samtalat om besöken samt fått aktuell information. Under hösten genomfördes           
Röda korsets grundutbildning för förvarsbesökare fördelat på tre tillfällen kvällstid. Ett försök            
som föll väl ut då det varit svårt att få till en heldagsutbildning under en helg. 
  
Utveckling under året:  

Gruppen har löpande dialog med Migrationsverket. Den obligatoriska        
introduktionsutbildningen som Migrationsverket håller i anordnades i nära anslutning till vår           
egen grundutbildning. Gruppen kommunicerar dels via mejl men också i den           
Facebook-grupp som finns. 
 
Svenska Röda Korsets nationella samordnare har sammanställt statistik från         
förvarsbesökarna i Märsta och Kållered för att se hur många samtal som besökarna har, vad               
de handlar om och hur många förvarstagna som vid vart besök befinner sig på respektive               
förvar. Detta kan sedermera användas i Röda Korsets påverkansarbete på ett effektivt sätt.             
Det ökar också känslan av samhörighet mellan besöksgrupperna då de frivilliga kan se vad              
andra grupper gör, likheter och skillnader mellan besöken. 
 
 
 
 
  
Häktesbesökarna Kronoberg och Huddinge 
Kort om verksamheten 

Häktesgruppen besöker intagna som sitter på Häktet Kronoberg och Häktet Huddinge under 
tiden ett brott utredas, i väntan på rättegång, överklagan eller verkställande av dom. Vår 
uppgift är att vara medmänniska, att vara ett stöd och att bryta den isolering som en 
häktning innebär. Vi får inte hjälpa till med något praktiskt och inte lägga oss i målet. 

Alla önskemål om besök måste numera godkännas av den intagnes åklagare. En besökare 
får bara besöka den intagne där tillstånd finns. 

Gruppen erhåller finansiella medel från Kriminalvården och redovisar statistik över besöken 
två gånger per år. Under året har Röda Korset och Kriminalvården skrivit ett nytt avtal som 
syftar till att besöksverksamhet på häkten och anstalten ska vara lika i hela Sverige. Det har 
medfört vissa förändringar i vår verksamhet. Vi besöker numera bara intagna med 
Restriktioner, som inte får ha kontakt med omvärlden, inklusive familj. När Restriktionerna 
släpps kan den intagne umgås med andra, få besök mm och då anses vårt uppdrag vara 
avslutat. 



  

På Häktet Kronoberg finns information om våra besök i form av broschyrer som delas ut till 
nyintagna vid ankomst till häktet. Broschyren innehåller en talong den intagen kan fylla i för 
att ansöka om besök och ange språk. Gruppen täcker förnärvarande de flesta europeiska 
språk. Önskemål om besök, efter åklagarbeslut, förmedlas till häktesgruppens 
besöksförmedlare, Johanna Segerheim. Besökaren blir tilldelad en intagen som han/hon 
besöker ungefär en gång i veckan så länge personen sitter häktad med Restriktioner, vilket 
kan vara allt från en månad till över ett år. Besökaren behöver inte förhandsanmäla sitt 
besök. 

Att det måste finnas ett åklagarbeslut för varje besök till intagna med Restriktioner gjorde att 
det vi valde att inte dela ut choklad innan jul som vi brukar då vi hade inte fått träffa de 
intagna med Restriktioner som hade varit aktuella för besök. Vi tar ett nytt beslut för 2019. 

Gruppen har under året 2018 bestått av runt 10 aktiva besökare, inklusive två nya, och ett 
antal ”vilande”. 

  

Häktet Huddinge 

Häktesgruppen har haft tre möten under året. Den 4 februari träffades vi för 
gruppdiskussion. Den 19 april bjöd vi in vår kontaktperson på Häktet Kronoberg, 
Kriminalvårdinspektör Mimmo Öberg, som informerade om situationen på Häktet, och 
Pernilla Tjernström som är ansvarig för de kvinnliga intagna på Häktet Kronoberg, som är 
det häktet i Stockholm där kvinnor nu placeras. Pernilla berättade om hur kvinnor påverkas 
av att vara frihetsberövade och hennes föreläsning var mycket uppskattad. Den 16 oktober 
informerade vår ansvarig tjänsteman Charlotta Karlsdotter om det nya avtalet mellan Röda 
Korset och Kriminalvården. 

 

Utbildning 

Den obligatoriska, nationella grundutbildning för häktes- och anstaltsbesökare kommer att 
göras om för att möta önskemål från Kriminalvården och därför gavs den inte under 2018. 
Istället höll Charlotta Karlsdotter i februari en förkortad (en dag) utbildning för fyra besökare 
som inte hade gått den tidigare, och samma utbildning för två nya häktesbesökare i oktober. 

Övriga möten 

Ulla Jacobsson deltog i Röda Korsets årliga nationella nätverksträff för frivilligledarna för 
anstalt/häktesbesökare som hölls 1-2 september på Quality Hotel, Nacka och leddes av 
Charlotta Karlsdotter.  Huvudpunkten var det nya avtalet mellan Kriminalvården och Röda 
Korset. 

Marion Söderström och Johanna Segerheim deltog i Kriminalvården Region Stockholms 
årliga samverkansmöte för myndigheten och frivilligorganisationer verksamma inom 
Kriminalvården den 18 maj. 

Besöksverksamheten på Huddinge förväntas fortsätta som tidigare med reservation för 
förändringar inom personalen och pga det nya avtalet. 



  

5. ÖVRIGA AKTIVITETER OCH VERKSAMHET UNDER 2017 

Möten och aktiviteter för styrelse, medlemmar och frivilliga 
Två frivilligledarträffar erbjöds under året. 

  

6. KONTAKTUPPGIFTER  

Postadress: Folkrättskretsen, c/o Hugo Rickberg, Hägervägen 27, 122 39 Enskede Epost: 
info@folkrattskretsen.se 

Hemsida: www.folkrattskretsen.se 

Folkrättskretsen på Facebook: https://www.facebook.com/folkrattskretsen 

  

Bankgiro: 504-9317 

Swish på 123 089 94 76 

  

  

  

 


