UPPDRAGSBESKRIVNING - Avdelningen Nationell verksamhet
Avdelning
Nationella Avdelningen (NAT)
Uppdragsbeskrivning
Avdelningens uppdrag är att bidra till att Svenska Röda Korset är en relevant, proaktiv och synlig
humanitär aktör i Sverige vilket innebär att:
• med utgångspunkt i Röda Korsets grundprinciper och strategiska inriktning bedriva och stödja
verksamheter och opinionsbildning och påverkansarbete,
• identifiera risker och möta utsattheten där den är störst och där verksamheten kan tillföra ett
mervärde,
• som en stödjande roll till staten inom det humanitära området och den humanitära rätten
utveckla och upprätthålla förmåga att agera under kris och konflikt, samt arbeta för att stärka
människors och samhällens motståndskraft,
• ge tematiskt stöd till hela organisationen inom de områden för vilka avdelningen har
programansvar,
• skapa förutsättningar för utveckling mot en modern, attraktiv och värderingsstyrd
förtroendemannaorganisation,
• se till att de olika föreningsdelarna samspelar och leder verksamheten framåt,
• skapa förutsättningar för frivilliga, kretsar, givare, medlemmar, deltagare och allmänhet att
bidra och utveckla sitt engagemang,
• ge stöd för utveckling av förtroendemannaorganisationens arbetssätt kring valberedning och
rödakorsdialog,
• stödja implementeringen av kretssammangående enligt riksstämmobeslut,
• stödja lokal och regional utveckling inom organisationen, samt
• bidra till rödakorsrörelsen inom beslutade prioriterade områden.
Ansvar
Ansvar att med utgångspunkt i Svenska Röda Korsets grundprinciper och strategiska inriktning
utveckla, bedriva och stödja verksamheter och påverkansarbete:
• värna om människors rättigheter med fokus på skydd och folkrätt,
• säkerställa kapacitet att agera i vardag och kris,
• förbygga ohälsa och verka för att människor i kris får det stöd de behöver,
• bedriva verksamhet utifrån de största humanitära behoven i varje kommun,
• verka för nya engagemangsformer, stärkt frivilligutveckling, utveckling av medlemskap
samt i övrigt säkerställa en väl fungerande krets,
• verka för ökad samverkan med kretsar och regionråd och stärkt närvaro och kapacitet för
lokal och regional verksamhetsutveckling,
• bidra till ett starkt påverkansarbete nationellt och lokalt,
• samverkan med myndigheter inom den stödjande rollen,
• utveckla föreningsdemokratin och föreningsverksamheten samt ge ökade förutsättningar,
för förtroendevalda att förverkliga sitt uppdrag i en styrelse eller råd, samt
• genomföra folkbildning via Röda Korsets Folkhögskola.
Kompetens
Sakkunskap inom tematiska programområden, föreningsfrågor, idé- och värderingsfrågor och
folkbildning. Verksamhetsutveckling inom tematiska områden och förenings- och
frivilligutveckling. Lednings-, planerings- och uppföljningskompetens.
Målgrupper
De viktigaste externa målgrupperna är människor i utsatta situationer inom ramen för Röda
Korsets uppdrag och strategiska inriktning, nationella, regionala och lokala myndigheter,
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beslutsfattare, företag och givare, medlemmar och allmänhet. Internt är den viktigaste
målgruppen kretsar, frivilliga och regionråd, samt tjänstepersoner.
Samarbete
Andra avdelningar inom organisationen, förtroendemannaorganisationen, nationella, regionala
och lokala myndigheter, andra nationella och internationella organisationer, studieförbund,
folkhögskolor och näringslivet. Relevanta nationella och internationella nätverk samt den
internationella rödakorsrörelsen.
Sammanfattning förändring i uppdraget
Uppdrag från nedlagd Avdelning Riksstämmogenomförande har överförts till Nationella
avdelningen. Enhet Infoservice har flyttats till Avdelningen för Kommunikation och insamling.
Stab
Nationella Staben
Uppdragsbeskrivning
Staben stödjer avdelningen för nationell verksamhet i avdelnings- och organisationsövergripande
processer samt strategisk utveckling av den nationella verksamhetens kapacitet och förmåga att
genomföra sitt uppdrag. Genom sakkunskap, förändrings- och processledning ger staben stöd till
ledning och nationell verksamhet inom prioriterade områden.
Ansvar
Staben ansvarar för avdelningsövergripande:
• verksamhetsplanering och uppföljning,
• administration, beredningsprocesser och programutveckling,
• utveckling av externfinansiering, kapacitetstärkande insatser och samverkan/partnerskap
• utveckling och samordning av förenings- och organisationsfrågor kopplat till nationella
föreningen och rödakorsrörelsen,
• processer kopplat till stadgeenliga möten nationellt och internationellt,
• samordning i relevanta forum av avdelningens påverkansarbete och opinionsbildning,
• omvärldsbevakning och samordning av policyutveckling,
• stöd till nationella avdelningens ledning och enheter i övriga förekommande frågor
kopplat till avdelningens förflyttningar och utveckling.
Kompetens
Strategiskt utvecklingsarbete, förändrings- och processledning, projektstyrning, lednings-,
planerings- och administrativ kompetens. Kompetens inom förenings- och rörelsefrågor,
kapacitetsutveckling, externfinansering, effektmätning och utveckling av partnerskap.
Målgrupper
Se uppdragsbeskrivning för Nationella avdelningen
Samarbeten
Se uppdragsbeskrivning för Nationella avdelningen

Enhet
Krishantering och beredskap
Uppdragsbeskrivning
Enheten har programansvar för krishantering och beredskap i Sverige. Det innebär att enheten
ansvarar för att strategiskt utveckla och kvalitetssäkra organisationens nationella samlade roll,
förmåga och organisation inom beredskap före, respons under och återhämtning/lärande efter en
kris och/eller väpnad konflikt. Genom sakkunskap och resurser ger vi stöd till och ledning av
nationella och vid behov lokala insatser. Detta innefattar rådgivning, planering och operativt stöd.
Ansvar
Enheten ansvarar för att:
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leva upp till uppdrag enligt stadga och svensk lag inom krishantering (beredskap, respons,
återhämtning) samt SRK:s roll i totalförsvaret,
• organisationen har förmåga och system för att operationellt såväl som tekniskt kunna leda
och samordna större insatser såväl till stöd för drabbade av en extern händelse som till
stöd för den egna organisationen vid en intern händelse där vår trovärdighet är hotad,
• säkerställa att organisationen kan nå ut med operativ respons vid en händelse över hela
landet inom den tid som SRKs strategi och handlingsplan stipulerar,
• organisationen har en robust krisledning som kan agera i kriser i Sverige, Norden och vid
Critical Incidents,
• organisationen har förmåga att förse en insats med det materiella behov som föreligger
för att på bästa sätt kunna stödja drabbade via egna lager och våra beredskapspartners,
• organisationen uppfyller åtaganden gentemot extern part avseende olika typer av
krishantering, till exempel spontanfrivilligsamordning,
• relationer med myndigheter och andra relevanta krishanteringsaktörer är goda och leder
till samarbeten som gagnar både människor i utsatthet och organisationen,
• arbetet med att utveckla och stärka vår förmåga att gå från vardag till kris via frivilliga
utvecklas,
• sprida kännedom om den humanitära rätten och Röda Korsets roll och mandat i väpnad
konflikt vid utbildningar och övningar, samt
• stödja den nationella verksamheten med sakkunskap inom nationell och lokal
krishanteringsutveckling.
Kompetens
Sakkunskap inom nationell katastrofhantering och krisledning, första hjälpen, logistik, totalförsvar
och humanitär rätt samt kunskap om myndigheter och krishantering. Sakkunskap kring
verksamhets- och metodutveckling inom området samt policy- och påverkansarbete.
Målgrupper
Se uppdragsbeskrivning för Nationella avdelningen
Samarbeten
Se uppdragsbeskrivning för Nationella avdelningen

Enhet
Lokal och regional utveckling
Uppdragsbeskrivning
Uppdraget är att stärka utvecklingen av den lokala och regionala föreningskapaciteten samt den
lokala verksamheten. Detta görs utifrån verksamhetsplan och Röda Korsets strategiska inriktning
och genom stärkt samverkan mellan tjänstepersonsorganisationen, kretsar och regionråd. Enheten
har i uppdrag att utifrån ett tvärfunktionellt perspektiv och geografisk tillhörighet ge ett brett stöd
inom olika tematiska områden utifrån material som tas fram av programenheterna. Enheten har i
uppdrag att stötta kretsar som går samman, och koppla in expertkunskap från tematiskt ansvariga
enheter när så behövs. Enheten är geografiskt indelad och har ett tydligt ansvar för de olika
regionerna, både avseende stöd till regionråden och kretsarna inom regionerna.
Ansvar
Enheten ansvarar för att:
• utifrån den strategiska inriktningen och Svenska Röda Korsets verksamhetsplan samt i
samråd med regionråd och tjänstepersonsorganisationen ta fram prioriteringar av vilka
kretsar som ska ges stöd,
• samordna regionala insatser från tjänstepersonsorganisationen,
• operativt stötta kretsarna inom prioriterade områden att utifrån de lokala behoven driva
verksamhet baserat på de tematiska programmen,
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ge stöd till kretsar som går samman i både samgående process och utveckling av
strukturer för att skapa en grund för fortsatt utveckling av starka kommunkretsar,
• stötta kretsar i prioriterade områden i att utveckla föreningen långsiktigt,
• ge stöd i att säkerställa samordning av utbildningsinsatser regionalt,
• koppla in tematiskt ansvariga enheter i utveckling när så är prioriterat,
• hantera regionrådens reseräkningar samt regionrådsprotokoll, samt
• ansvara för kretsdilemman.
Kompetens
Enheten behöver bred kompetens inom verksamhets- och föreningsutvecklingsfrågor såväl som
kunskap om offentlig sektor, lokalt och regionalt. Enheten behöver kompetens som ansvarar för
regional utveckling och samordning samt lokal verksamhetsutveckling.
Målgrupper
Den primära målgruppen är förtroendevalda och frivilliga.
Sekundär målgrupp är, genom att fungera som en länk från kretsarna, övriga kretsstödjande delar
av tjänstepersonsorganisationen.
Samarbeten
Uppdraget förutsätter systematisk och strukturerad samverkan mellan enheten, regionråd och
kretsar, tematiska programenheter och andra kretsstödjande enheter.

Enhet
Skydd och Efterforskning
Uppdragsbeskrivning
Enheten har programansvar för efterforskning och familjeåterförening, migration och stöd i
asylprocessen, stöd vid återvändande och stöd till frihetsberövade. Enheten har ett uppdrag att
arbeta för varje människas rätt att söka skydd samt bidra till att samtliga av
organisationens verksamheter ska genomsyras av ett skyddsperspektiv. Enheten ansvarar även för
det mandatbaserade uppdraget att bedriva efterforskning av saknade anhöriga, förmedling av
rödakorsmeddelanden samt att verka för familjers rätt att leva tillsammans. Vidare ansvarar
enheten för att Svenska Röda Korset, i samband med väpnad konflikt, kan upprätta Sveriges
nationella upplysningsbyrå till skydd för krigsfångar och andra frihetsberövade i Sveriges våld.
Ansvar
Enheten ansvarar för att:
• ge stöd till implementering av ett skyddsperspektiv i organisationens verksamheter,
• ge stöd i migrationsrelaterade frågor, inklusive stöd vid ett återvändande,
• ge juridisk rådgivning och ombudsmannaskap/biträde i asyl- och
familjeåterföreningsärenden, strategisk processföring, bevakning och granskning av lag
och praxis,
• ge stöd i efterforskning och familjeåterförening inklusive resestöd och praktisk assistans
vid familjeåterförening,
• handlägga av efterforskningsärenden, förmedla rödakorsmeddelanden och intyg om
fångenskap,
• stödja frihetsberövade vid landets förvar, häkten och anstalter,
• utveckla verksamheter och metoder inom de tematiska områden enheten ansvarar för,
bland annat i tekniska och digitala stöd,
• genomföra kunskapshöjande insatser intern och externt inom de tematiska områden
enheten ansvarar för,
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•
•
•

samverka inom rörelsen i de tematiska områden enheten har programansvar i partnerskap
med ICRC och i samverkan med IFRC, EU-kontoret och med identifierade nationella
föreningar,
bidra till evidensbaserat opinions- och påverkansarbete inom enhetens tematiska
programområden gentemot lagstiftare, beslutsfattare och opinionsbildare. på nationell,
europeisk och global nivå, med humanitär diplomati som främsta metod, samt
aktivt samverka med relevanta myndigheter.

Kompetens
Sakkunskap inom efterforskning och familjeåterförening, migrations- och asylprocessen, inklusive
asylmottagande och stöd vid återvändande, rådgivning, klientarbete, rättslig och
migrationsrådgivning. Sakkunskap kring verksamhets- och metodutveckling inom enhetens
programområden samt policy- och påverkansarbete.
Målgrupper
Se uppdragsbeskrivning för Nationella avdelningen.
Samarbeten
Se uppdragsbeskrivning för Nationella avdelningen.

Enhet
Hälsofrämjande och social hållbarhet
Uppdragsbeskrivning
Enheten har programansvar för arbetet med folkhälsa och att utveckla och stödja hälsofrämjande
verksamheter och verksamheter för att möta grundläggande humanitära behov, i syfte att stärka
människors förutsättningar att hantera och påverka sin livssituation, leva ett värdigt liv och kunna
få sina rättigheter tillgodosedda.
Enheten har också programansvar för arbetet med socialt hållbara städer genom att utveckla och
stödja verksamheter i socioekonomiskt utsatta områden. Syftet är att stärka individer och
lokalsamhällens förmåga att förebygga och återhämta sig vid kris och oro, främja hälsa och stärka
delaktighet och trygghet i samhället. Det innebär områdesbaserad verksamhetsutveckling och
sektorsöverskridande samverkan, tillsammans med kretsar.
Enheten ansvarar för att strategiskt utveckla och kvalitetssäkra verksamheter inom dessa områden
samt bidra till opinions- och påverkansarbete.
Ansvar
Enheten ansvarar för att:
• utveckla program och vidareutveckla stöd och metoder för att möta grundläggande
humanitära behov, hälsofrämjande verksamheter såsom anhörigstöd, rödakorsvärdar i
sjukvården och stöd till äldre och ofrivillig ensamhet, samt mötesplatser och social
gemenskap som bland annat inkluderar verksamheter för asylsökande, nyanlända och
andra migranter,
• stärka Röda Korsets närvaro och kapacitet i socioekonomiskt utsatta områden genom att
implementera programmet för socialt hållbara städer i Sverige,
• tillsammans med kretsar och genom operativt och konsultativt stöd till kretsar driva
verksamheter och förflyttningar i linje med programmet i prioriterade områden,
• inspirera, ge stöd i och utveckla kretsars förmåga att arbeta för socialt hållbara städer och i
socioekonomiskt utsatta områden genom metodutveckling och indirekt stöd genom andra
enheter,
• utveckla den tematiska expertisen inom områden som rör programmen,
• ge stöd i att genomföra djupgående områdesanalyser på stadsdelsnivå,

2022-01-01

•

stärka samverkan och bygga upp strategiska samarbeten på lokal, regional och central nivå
med andra aktörer,
• bidra till omställning av verksamhet från vardag till kris vid behov,
• kvalitetssäkra och följa upp de tematiska områden som enheten ansvarar för,
• ge stöd i utveckling av verksamhet och ta fram verksamhetsspecifik utbildning för
frivilligheten,
• omvärldsbevaka inom enhetens ansvarsområden,
• stärka kontakten och utbytet med rödakorsrörelsen främst Federationen och nationella
föreningar i Europa, samt
• bidra till opinions- och påverkansarbete.
Kompetens
Sakkunskap inom folkhälsa, hälsofrämjande verksamheter och social omsorg, socialrätt och
kunskap om att bedriva verksamhet för att möta grundläggande humanitära behov.
Sakkunskap inom social hållbarhet och segregation, verksamhetsutveckling, samverkan,
metodutveckling, processledning och projektledning samt effektmätning inom området, policyoch påverkansarbete.
Målgrupper
Se uppdragsbeskrivning för Nationella avdelningen.
Samarbeten
Se uppdragsbeskrivning för Nationella avdelningen.
Enhet
Folkhögskola
Uppdragsbeskrivning
Det primära uppdraget är folkbildning vilket innebär att stödja verksamhet som bidrar till att
stärka och utveckla demokratin, bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att
påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, bidra till att
utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället samt till att
bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
Ansvar
Folkhögskolans ansvar är att:
• utifrån statens krav och syfte bedriva folkbildning inom både allmän och särskild kurs,
• ge deltagare på allmän kurs möjlighet att uppnå behörighet till universitet och högskola,
• genom demokratiska former ge alla deltagare möjlighet att utvecklas och att uppnå en
större känsla av egenmakt, samt
• anordna kurser som speglar Röda Korsets värdegrund och samhällets utvecklingsbehov.
Kompetens
Utbildade lärare/folkhögskolelärare, administratörer, studie- och yrkesvägledare, rektor,
biträdande rektor, skolsamordnare.
Målgrupper
Människor utan behörighet till universitet och högskola, personer med behov av mer kunskaper i
svenska som andraspråk. Människor som vill arbeta med omställnings-/hållbarhetsfrågor,
diskrimineringsfrågor, genus och mänskliga rättigheter, dokumentärfilm som redskap för
förändring.
Samarbete
Särskilt fokus för Folkhögskolans samarbeten är lokalsamhället, Arbetsförmedlingen, andra
folkhögskolor och studieförbund.
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Enhet
Förening
Uppdragsbeskrivning
Enheten har programansvar för utveckling inom humanitära värderingar, frivillighet och förening
med ett särskilt fokus på digitalisering. Syftet är att utveckla Svenska Röda Korset till en öppen och
värderingsstyrd förening med ett högt engagemang och förutsättningar att genomföra den
strategiska inriktningen. Detta gör enheten genom att säkerställa och utveckla kunskapen kring
grundprinciper och uppdrag; ansvara för att mobilisera och utveckla frivilligheten samt säkerställa
att metoder för frivilligstöd och digitala verktyg bidrar till att underlätta frivilligas och
förtroendevaldas verksamhet och engagemang. Enheten är ansvarig för utveckling av psykosocialt
stöd till frivilliga såväl som den nationella verksamhetens målgrupper.
Ansvar
Enheten ansvarar för att:
• driva organisationens utveckling inom frivillig- och föreningsområdet
• tillhandahålla metodutveckling och utbildning samt stöd till frivillighet och
verksamhetsutveckling gällande psykosocialt stöd och andra relevanta områden
• bistå nationella avdelningen med analys och rutiner kring kretsrapport och kretsars
ekonomi
• utveckla föreningsdelen av medlemskapet
• stärka digitaliseringen inom frivillig- och föreningsområdet, samt
• säkerställa att idén och grundprinciperna är välkända och används i hela organisationen
• insamling och analys av kretsarnas verksamhetsrapportering
• samordna och stödja förtroendedialogen och stadgefästa möten
• utveckling av psykosocialt stöd till frivilliga såväl som till målgrupper
Kompetens
Sakkunskap inom förenings- och frivilligutveckling, psykosocialt stöd och övriga metoder som är
relvanta för utveckling och kvalitet i våra verksamheter. Sakkunskap om digitalisering och digitala
verktyg som stödjer frivillig- och föreningsutveckling. Sakkunskap inom idé och grundprinciper
samt värderingsfrågor och emblemarbete.
Målgrupper
Se uppdragsbeskrivning för Nationella avdelningen.
Samarbeten
Se uppdragsbeskrivning för Nationella avdelningen.
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