Kodplan = Kostnadsställen/verksamhetskod för bokföring gäller från 2020
VERKSAMHETSOMRÅDE

VERKSAMHET

FÖRKLARNDE TEXT TILL VERKSAMHET

VERKSAMHETSKOD

1. Skydd och folkrätt
Efterforskning och familjeåterförening
Anstaltsbesök

Arbete för att hjälpa familjer som splittrats och förlorat kontakten med
anhöriga i krig, konflikt, naturkatastrof och migration.
Besök som ett medmänskligt stöd för intagna på anstalter

100
110

Häktesbesök
Förvarsbesök

Besök som ett medmänskligt stöd för intagna på häkten
Besök som medmänskligt stöd för intagna på förvar

120
130

Folkrättsinformation (folkrätt, humanitära
värderingar/Rödakorskunskap)

Verksamhet som innebär spridning av kunskap om Folkrätt (folkrätt,
humanitära värderingar/Rödakorskunskap)

140

Övrig verksamhet inom skydd och folkrätt

Används i undantagsfall om ingen verksamhetstyp inom skydd och
folkrätt passar in på verksamheten.

150

Anhörigstöd

Exempelvis anhörigcirklar, anhöriggrupper, träffpunktsverksamhet,
mentorer, individuellt stöd och hälsofrämjande aktiviteter.
Ger medmänskligt stöd och hjälp till patienter, anhöriga och besökare
som kommer till hälso- och sjukvården
Exempelvis besök i hemmet, besök på boende, medföljning,
trygghetsvandringningar, promenader, sång, gymnastik och levande
verkstad.
Informatörer genomför korta informationstillfällen i första hjälpen.
Första hjälpen utbildningag redovisas

200

Första Hjälpen grupper

Bedriver organiserad första hjälpen-beredskap på uppdrag och insatser

240

Läxhjälp
Träna svenska/Språkcafé
Mentorsverksamhet

Ge stöd till barn och vuxna att komma vidare med sina studier
Träning i svenska tillsammans med migranter, unga som gamla.
Aktivitet genom möten mellan två personer eller familjer där den ena är
etablerad i det svenska samhälle
Ytterligare verksamhet med migranter (OBS! Utöver träna svenska,
läxhjälp, mentorsverksamheter och andra verksamheter som
rapporteras separat). Till exempel integrationsverksamhet,
samhällsinformation, cykelskolor, kultur- och friluftsverksamheter.

250
260
270

2. Hälsa och vård

Rödakorsvärdar i sjukvården
Stöd till äldre

Första Hjälpen för alla (utbildning)

Ytterligare verksamheter med migranter

210
220

230

280

Materiellt stöd

Materiellt stöd såsom kläder, mat och dryck. Erbjuder tak över huvudet
till människor i akut hemlöshet, till exempel genom att öppna
mötesplatser eller värmestugor
Används i undantagsfall om ingen verksamhetstyp inom hälsa och vård
passar in på verksamheten.

290

Agerat på en olycka, kris eller katastrof som har påverkat lokalsamhället.

300

Övning för att vara förbered att agera i kris t.ex att genomföra
Handlingsplan beredskap

310

Medlemmar - värvning, -vård, -utveckling,

400

Styrelse och Föreningsverksamhet

Exempelvis styrelsemöten, kretsstämma, andra interna möten och
aktiviteter kopplat till styrelsearbetet. Övrig administrationskostnader
som omfattar kostnader förknippade med stadgar och legala krav
exempel riksstämma, revision, redovisningstjänster. Digitalt
engamemang tex uppdaterat lokal hemsida och social media, digitala
kampanjer och aktiviteter.

410

Second Hand

Det som berör Second hand samt Redesign/förädling. Ex. kassaarbete,
klädhantering, materialhantering och redesign/förädling
Det som berör Second hand caféverksamhet.
Kostnader och intäkter kopplade till transport, blå säckar, buntband,
depåhyra etc för depå redovisas inom depåverksamhet.
Frivilliga - rekrytering, -vård, - utveckling allmänt och specifikt för
uppdraget; Frivilligledare - rekrytering, -vård, -ledarutveckling
Används i undantagsfall om ingen verksamhetstyp inom krisberedeskap
och kapacitet passar in på verksamheten.
Exempelvis insamlingsaktiviteter, försäljningar utanför Second hand,
utställningar och event.

500

Övrig verksamhet inom hälsa och vård
3. Krisberedskap och kapacitet
Agerat i kris
Krisberedskap
4. Styrelse och Föreningsverksamhet
Medlemsverksamhet

5. Resursmobilisering

Second Hand Café
Depåverksamhet inom second hand
Frivilligutveckling
Övrig verksamhet inom krisberedeskap och
kapacitet
Insamling

Svenska Röda Korset Kretshandboken/Ekonomidelen

295

510
520
530
540
550

