
 

 
Börja med att genomföra en behovsundersökning där ni undersöker vilka behov ungdomarna 

har just nu.  

Ni hittar mer information om behovsundersökning och checklista för omställningsarbete och 

riskbedömning här.  

Behovsundersökningen kommer att tydliggöra om ni behöver ställa om, anpassa eller skapa 

en ny verksamhet utifrån rådande omständigheter.  

 

Anpassning i enlighet med regeringsmedel: 

• Klargör vilka behov verksamheten syftade till att möta från början (i enlighet med 

tilldelade regeringsmedel). 

• Fundera på hur dessa behov kan tillgodoses på annat sätt utifrån rådande situation. 

• Om verksamheten kan bedrivas på annat sätt eller om ny verksamhet bedrivs, som 

syftar till att möta samma behov som de ansökta medlen var tänkta för, behöver detta 

inte godkännas av Svenska Röda Korsets centralt. 

• Om ny verksamhet däremot syftar till att möta andra behov än de som tidigare 

godkänts, måste en dialog ske med Svenska Röda Korset centralt innan medlen 

omfördelas.  

Om detta är fallet kontakta Infoservice: info@redcross.se  tel: 0771-199500   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att tänka på: 

OMSTÄLLNING AV VERKSAMHET MED REGERINGSMEDEL:    

CHECKLISTA 
 

➢ Fundera över om ordinarie frivilliga som tillhör riskgrupper skulle kunna stötta 

verksamheten på andra sätt. Det kan exempelvis ske genom att stötta upp i verksamheter 

med telefonstöd eller andra aktiviteter som kan skötas på distans. 

 

➢ Involvera andra aktörer/partners ni samverkar med och diskutera hur ni gemensamt kan 

stötta era målgrupper på bästa sätt. Det finns många lokaler som för tillfället står tomma; 

skolor, arbetsplatser och gymnastiksalar. Dessa skulle kunna komma väl tillpass i våra 

omställda verksamheter just nu. 

 

➢ Passa på att rekrytera nya frivilliga nu när intresset är stort och många har mer tid än 

vanligt på grund av permitteringar och liknande.  

 

➢ Här finns rutiner och råd att använda både för rekrytering och introduktion av frivilliga. 

 

 

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002726357-Behovsunders%C3%B6kning
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360006995637-Att-t%C3%A4nka-p%C3%A5-g%C3%A4llande-omst%C3%A4llningar-coronaviruset
mailto:info@redcross.se
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360007072938-ReachMee-tips-trix-f%C3%B6r-rekrytering-av-nya-frivilliga-i-samband-med-coronainsatsen
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360007110498-Introduktion-av-nya-frivilliga-under-coronakrisen-coronaviruset


 

 

 

 

 

 

 

För de kretsar som bedriver boendestödjande verksamheter är det positivt om verksamheten 

kan fortgå. Genom fortsatta verksamheter finns också goda förutsättningar att säkerställa att 

deltagarna får korrekt och målgruppsanpassad information om viruset och 

rekommendationer om hur de kan skydda sig.  

Om ett boende skulle behöva stänga och personer hamnar i instabila boendesituationer finns 

det risk för ökad smittspridning. Många skulle behöva flytta runt och inte har tillgång till att 

kunna sköta sin hygien.  Rådet till kretsar är att i de fall det är möjligt att fortsätta bedriva 

dessa boendestödjande verksamheter.  

 

Säkerställ att: 

• En plan tas fram för hur kretsen agerar då deltagare uppvisar sjukdomssymptom.  

Anpassa med exempelvis enskilda rum. 

• Unga och frivilliga har tillgång till och upprätta rutiner för att sköta sin handhygien. 

• Ta fram en plan utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsade 

sociala kontakter och avstånd mellan unga. Följ detta i den mån det är möjligt.  

 

 

 

 

 

 

   Tillgodose grundläggande humanitära behov- materiellt bistånd 
 

 

 

För ensamkommande unga som lever i utsatta situationer finns på många platser runt om i 

landet stort behov av stöd för att få sina grundläggande behov tillgodosedda. 

Beviljade regeringsmedel får med fördel användas till insatser som syftar till att tillgodose 

ungdomarnas basala behov; exempelvis genom utdelning av materiellt bistånd eller annat 

grundläggande stöd.  

För stöd i planering och vägledning av denna typ av verksamhet, använd Svenska Röda 

Korsets riktlinjer för materiellt bistånd.  

 

 

 

 

STÄLL OM, ANPASSA, PLANERA OM ELLER SKJUTA UPP 

Att tänka på: 
 

Aktiviteter inom ramen för denna typ av verksamhet kan exempelvis innebära: 

➢ Tillhandahålla mat såsom matlådor eller matvaror 

➢ Erbjuda hygienprodukter, dusch- och tvättmöjligheter 

 

Boendestödjandeverksamhet 

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360007406578-Riktlinje-f%C3%B6r-materiellt-bist%C3%A5nd


 

Sociala verksamheter 

 

 
Verksamheter så som språkcaféer, hjälp med studier, samhällsguidning och annat socialt stöd 

kan många gånger ske genom digitala kanaler. 

 

Tänk på att: 

• Beviljade medel kan användas för att anlita hjälp med att hitta digitala alternativ där 

vanliga digitala kanaler inte passar ändamålet. För mer stöd kring hur sociala 

aktiviteter kan ske digitalt finns råd och stöd här. 

• Det finns sociala aktiviteter som kan genomföras genom att deltagarna möts utomhus. 

Tänk på att alltid följa Folkhälsomyndigheternas råd och att personer med 

sjukdomssymptom inte medverkar.  

• En ny verksamhet förslagsvis kan vara att ses utomhus och promenera tillsammans i 

grupp eller två och två. Promenader ger möjlighet att öva svenska, prata om 

samhället, få frisk luft och motion. Det är dessutom gratis.  

• Aktiviteter för ett mindre antal deltagare kan under dessa förutsättningar även ske 

inomhus förutsatt att det gjorts en riskbedömning och att hygienrutiner kan följas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skjuta upp eller planera in ett senare tillfälle  

Om den planerade verksamheten/aktiviteten inte kan ställas om kan det vara nödvändigt att 

helt ställa in. Se över om det går att skjuta upp aktiviteten till ett senare tillfälle. Ett antal 

kretsar har sökt medel för att genomföra särskilda kurser. Även dessa kan många gånger 

genomföras digitalt eller tillfälligt skjutas fram i tiden. Om externa aktörer ställer in viktiga 

evenemang, kontakta dessa och fråga hur ni kan ge relevant input eller få del av innehållet 

på annat sätt. 

 

 

 

 

 

 

  

Att tänka på: 

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360007167097-Omst%C3%A4llning-av-social-verksamhet-f%C3%B6r-asyls%C3%B6kande-och-migranter-coronaviruset

