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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR STIFTELSEN GYLLENKROKEN 2011
Stiftelsen Gyllenkrokens verksamhet vänder sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar
och till deras anhöriga. Stiftelsen Gyllenkroken består av två delar, en intäktsfinansierad del och
en anslagsfinansierad del.
Den intäktsfinansierade delen utgörs av ett gruppboende på Fräntorpsgatan, ett kollektivboende på
Hagforsgatan, ett korttidsboende på Garverigatan och boendestöd till utflyttade från boendena.
Den anslagsfinansierade delen utgörs av Aktivitetshuset, det sociala arbetskooperativet Café
Koopen och barn- och tonårsverksamheten Gyllingen. Till detta kommer Stiftelsen Gyllen
krokens projekt, som under året dels har varit Sociala Webben, Gulhaken, med stöd från Folkhälso
kommittén i Västra Götalandsregionen och dels de uppdrag som Inre rum åtagit sig från
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), från Socialstyrelsen och från (H)järnkoll. Sociala Webben,
Gulhaken, genomförde sitt tredje år och projektet avslutades i juni 2011.
Stiftelsen Gyllenkroken är politiskt och religiöst oberoende och bygger på en humanistisk människosyn, som baseras på antagandet att alla människor har lika värde oavsett ålder, kön, sexuell läggning, religionstillhörighet eller ursprung. Stiftelsens verksamheter utgår från KASAMbegreppet. Med det följer ett antagande att människan är social, förändrings- och utvecklingsbar
och kan bringas att ta ansvar för sitt liv och sina gärningar. Stiftelsen Gyllenkrokens deltagande i
attitydkampanjen (H)järnkoll, med uppdraget att försöka förändra människors attityder till psykisk
sjukdom, är ett gott exempel på stiftelsens ambitioner och dess värdegrund.
Ett givande samarbete med Öppna kanalen har under 2011 fördjupats och resulterat i att flera av
Gyllenkrokens filmer spelats där samt att ett kaféprogram spelats in.
Det yttersta ansvaret för Stiftelsen Gyllenkroken har en styrelse bestående av sju ledamöter och en
suppleant med olika bakgrund. Styrelsen har utöver årsmötet haft fyra styrelsemöten under kalenderåret. Som stöd för verksamhetschefen finns en ledningsgrupp. Gyllenkrokens förtroenderåd har
under året ersatts av temamöten inom de olika verksamheterna i Aktivitetshuset. Dessa har kommit
att få ett allt större inflytande över verksamheterna. Genomgående är att besökande och boende tar
allt större del i stiftelsens olika verksamhetsområden. Det är dock viktigt att det i Aktivitetshuset
alltid ska finnas tid och plats för dem som bara vill vara där, utan krav på aktivitet.

3

GYLLENKROKENS BOENDEN
Den intäktsfinansierade delen av stiftelsens verksamhet är Gyllenkrokens boenden. De båda boendena av mer långsiktig karaktär, Fräntorpsgatans gruppboende och Hagforsgatans kollektivboende,
har under året haft full beläggning. Även i korttidsboendet har beläggningen varit hög.
Personalgruppen består av tretton tjänster inklusive samordnaren. Under året har en personal slutat
och under hösten gjordes två rekryteringar, varav en var en person, som vikarierat under tre år.
I övrigt har personalstyrkan varit stabil.

Fräntorpsgatans gruppboende
Med målet att de boende ska bli alltmer
självständiga och känna att de har ett bra liv
arbetar personalgruppen på Fräntorpsgatan
med att motivera och skapa möjligheter till
att kunna påverka sina liv. Man utgår från
begreppen ”empowerment” och ”KASAM”,
känslan av sammanhang. Genom att skapa
trygghet, ha god kontinuitet, göra de boende
delaktiga och att ha ett bra bemötande, hjälper
personalen de boende att hantera sin vardag.
De boende kan därmed få ökad förståelse
för sin situation. Personalen har till sitt stöd
extern handledning.
Alla boende på Fräntorpsgatan har individuellt utarbetade genomförandeplaner, som
görs upp tillsammans med boende och personal. Vid behov hålls nätverksmöten. Personal finns tillgänglig dygnet runt och utifrån
planen får de boende det stöd och den hjälp
de behöver. Det kan handla om hjälp med
att sköta hemmet och den egna hygienen
och det kan handla om att få stöd i medicinhanteringen.
Alla boende har sin egen lägenhet men vissa aktiviteter görs tillsammans, exempelvis gemensamma måltider, utflykter och firande av högtider. Andra aktiviteter gör de boende på egen hand
med eller utan personal. Målet är hela tiden att skapa en god livskvalitet för de boende. En gång
om året görs en behovsskattning, som sedan ligger till grund för hur det individuella stödet skall
utformas.
På Fräntorpsgatan bor de boende under förhållandevis lång tid, vilket gör att arbetet i boendet är
mer långsiktigt. Man kan notera att de som bor på Fräntorpsgatan kommit att spendera allt mer
tid utanför boendet, vilket är en positiv utveckling. Husmöten med boende och personal hålls
två gånger per månad. Här tar man upp frågor och nyheter av betydelse för den gemensamma
trivseln.
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Hagforsgatans kollektivboende
Hagforsgatans kollektivboende bygger på att de boende där klarar mycket själva. Liksom på Fräntorpsgatan hyr de boende sina lägenheter direkt av stiftelsen.
Hyresgästerna har olika behov av stöd i vardagen. Tre av dem som bor på Hagforsgatan får sitt
personliga stöd av personalen på Fräntorpsgatan. På samma sätt som på Fräntorpsgatan upprättas
genomförandeplaner och en årlig behovsskattning görs. Personal från Fräntorpsgatan deltar också
i husmöten varje vecka samt fungerar som stöd vid städning av de gemensamma utrymmena.
Nästan alla som bor på Hagforsgatan har en naturlig kontakt med övriga delar av stiftelsens
verksamheter. Man deltar i Aktivitetshusets kulturkvällar och andra festligheter. Vid akut behov
av stöd och hjälp är det naturligt för de boende på Hagforsgatan att ta direktkontakt även med
annan personal inom stiftelsen. De boende firar gemensamt olika högtider, vid några tillfällen även
tillsammans med de boende på Fräntorpsgatan. Liksom alla år har några gemensamma utflykter
gjorts under året.

Korttidsboendet
Under året har flera personer flyttat in och ut i korttidsboendet. Några personer bor kvar sedan
2009 och till detta finns alltid individuella orsaker.
För varje ny person som flyttar in upprättas genomförandeplaner. Planen görs i samråd med den
boende och överensstämmer med socialtjänstens arbetsplaner. Dessutom hålls regelbundna uppföljningsmöten med handläggare från socialtjänsten. Vid utflyttning görs enligt avtal ett utlåtande
och hanteringen av detta underlättas av ett fungerande dokumentationsprogram.
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Att det under året varit hög beläggning i korttidsboendet har varit inspirerande och inneburit utmaningar som mynnat ut i delvis andra rutiner. Målet är att kunna erbjuda en bostad under kortare
tid och att motivera till aktivitet, i första hand till de aktiviteter som erbjuds inom stiftelsens ram.
Det är ett professionellt motivationsarbete att ta hand om de boendes sysselsättning och kunna
erbjuda verksamhet. Detta bidrar sedan till att man, när man flyttar från korttidsboendet, känner
det naturligt att komma tillbaka och delta i alla stiftelsen verksamheter. Alla som flyttar från korttidsboendet får numera med sig 10 matkuponger till Café Koopen för att känna att de är välkomna
åter.
I enlighet med stiftelsens värdegrund finns i gällande ramavtal med Upphandlingsbolaget särskilt
avsatta medel för att stimulera och stödja de boende i olika aktiviteter. I och med den så kallade
”aktivitetspengen”,som alla boende får del av uppmuntras man kontinuerligt till olika former av
aktiviteter, både inom Gyllenkroken, men också utanför, ibland med personal och ibland på egen
hand. Musikverksamheten i aktivitetshuset har under året varit populär hos många boende. Några
har gått konstskolan och någon har varit drivande i arbetet med filmredigering. Utanför Gyllenkroken har det handlat om gym och då gärna tillsammans med personal eller med andra från boendet
eller ett kafé- eller ett biobesök tillsammans. Några boende använde under året sitt aktivitetsstöd
till en viktig resa, inom närområdet och lite längre bort.

Gyllenkrokens korttidsboende och aktivitetshus på Garverigatan 2. Café Koopen investerade i ny-gamla
möbler som renoverades och målades.
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En plats på Gyllenkrokens korttidsboende syftar alltid till att man skall bli bättre rustad för en
tillvaro utanför. Det ovan nämnda är en del av det som ingår i boendet. Till detta kommer att man
alltid erbjuder nya sängkläder i det rum som man flyttar in i och detta får man sedan med sig när
man flyttar härifrån. Mycket av detta har uppmärksammats och varit uppskattat av våra boende.
I slutet på mars 2011 åkte personalen i korttidsboendet på en studieresa till Trieste i Italien för att
studera stadens arbete inom psykiatrin och den så kallade Trieste-metoden. Det var studiebesök
varje dag och man fick ta del av historien och utförandet av Trieste-metoden. En mycket uppskattad och lärorik resa.
En gemensam google-kalender introducerades i korttidsboendet, vilket inneburit bättre kommunikation och planering. Ett mycket bra verktyg som gjort många delar av arbetet mer effektivt.
Under året har rutinerna kring missbruk diskuterats och detta har resulterat i en förändring av alkoholpolicyn i korttidsboendet. Vid tillfällen då någon använt alkohol följs händelsen upp med samtal
dagen efter. När det gäller droger finns också fasta och tydliga rutiner och en handlingsplan.

Personal från Gyllenkrokens korttidsboende besöker ett aktivitetshus i Trieste i Italien våren 2011.
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GYLLENKROKENS
ANSLAGSFINANSIERADE VERKSAMHETER
De anslagsfinansierade verksamheterna inom Stiftelsen Gyllenkroken är Aktivitetshuset, Café
Koopen och Gyllingen. Dessa verksamheter finansieras helt av Göteborgs stad genom Sociala
Resursförvaltningen.

Aktivitetshuset
Miljöer för utveckling
Stiftelsen Gyllenkroken har under senare år utvecklat en metod, ”Miljöer för utveckling”, vilket
innebär att man tar del av en mer strukturerad verksamhet för kunskapsinhämtning och får nya erfarenheter, som gör det lättare att gå vidare med stärkt självförtroende. För närvarande räknas fem
olika miljöer till denna del av aktivitetshuset, nämligen Café Koopen, Konstskolan, Musikverksamheten, Redaktionen och Filmverksamheten.
Café Koopen
Café Koopen är ett socialt arbetsskooperativ, en förening som är fristående från Stiftelsen Gyllenkroken. I kaféet har tio kooperatörer sin arbetsplats. Handledare, anställd av Gyllenkroken finns
som stöd för kooperatörerna. Denna tjänst delas numera av två personer. om vardera femtio procent. Ungefär var tredje vecka har Café Koopen styrelsemöte. Kooperatörerna tar då gemensamt
beslut om sådant som rör caféets verksamhet. Café Koopens verksamhet består av att bedriva kafé
och lunchservering. Serveringen är öppen måndag till fredag 8.30 till 16.30, tisdagar och torsdagar
är kaféet öppet till 19.00 och onsdagar till 21.00.
På förmiddagarna serveras smörgåsar och fika till ett 30-tal gäster. Klockan tolv serveras lunch
till 40-60 gäster. Två varmrätter erbjuds varav ett vegetariskt alternativ. Det finns också en salladsbuffé för dem som föredrar det. Under eftermiddagarna varierar antalet gäster beroende på
aktiviteter och öppettider men en uppskattning är att kaféet har ett 40-tal eftermiddagsgäster. Vid
kulturarrangemang, två gånger i månaden, kommer det avsevärt fler gäster, en kulturafton besöks
kanske av 40 extra gäster. Till de kvällar aktivitetshuset har öppet serverar Café Koopen diverse
smårätter. Utöver ovanstående utför man också viss catering.
Café Koopen är en plats under ständig utveckling och förändring. Året har framförallt präglats av
ett bredare utbud och därmed också ökat kunnande, när det gäller att baka och att laga god och
näringsriktig mat. I år har en del nya kooperatörer kommit till och som alltid med nya människor
följer nya idéer. Det är detta som gör arbetet i ett socialt företag så spännande. För att Café Koopen
skall fungera är kooperatörernas arbetstid schemalagd. Alla ska ha kunskap om ekonomi, inköp
och livsmedelshygien. Kooperatörerna får sålunda en utbildning som på sikt kan leda till annat
arbete. Café Koopen är en miljö för utveckling.
Konstskolan
Konstskolan är en 14 veckor lång kurs, som löper över en termin och en vecka omfattar 15 lektionstimmar fördelade på tre dagar. I kursen ingår teckning, måleri, skulptur samt konceptuell konst.
Den 15:e veckan avslutas kursen med att eleverna hänger sin egen elevutställning i Café Koopens
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lokaler. Konstskolan kan ta emot 10 elever per termin. Varje elev får gå max tre terminer. Det har
visat sig att de flesta, som börjar, väljer att gå samtliga terminer.
Under 2011 hade konstskolan 17 elever som fullföljde utbildningen. Under det här året var det
ingen elev som kände sig mogen att söka sig vidare till etablerade konstskolor men några siktar
på att söka vidare under 2012. Några av eleverna har i stället valt att söka arbete eller att göra arbetspraktik. Under året har dokumentären om Konstskolan visats vid ett flertal tillfällen på Öppna
kanalen vilket bidragit till att många nya har ansökt till vårterminen 2012. Konstskolan är en miljö
för utveckling.

Gränsöverskridande samarbete!
En medverkande i musikstudion gör
ett fotoprojekt för Inre rums utställning
“En annan tid” och använder
konstskoleelever och andra besökare
på Gyllenkroken som modeller.

Musikverksamheten
Musikverksamheten på Gyllenkroken består av kursverksamhet, musikband och tillgång till inspelningsstudio. Under 2011 har 70 personer tagit del av detta varje vecka under terminerna. Bredden på musikgenre är stor, allt från folkmusik till rock och punk. Tio band övar varje vecka i Gyllenkrokens musikstudio. Inspelningsstudion kan bokas av den som är intresserad av att spela in
egen musik, vilket under året utnyttjats av 40 – 50 personer. Här finns då tillgång till kunnig tekniker. Planeringen under året har varit att utöka de akustiska instrumenten i verksamheten. Sålunda
har banjo, ukulele och fiol inhandlats. Detta skapar förutsättningar för en ytterligare breddning av
musikverksamhet.
En handledare tillsammans med en samordnare, som också är deltagare, planerar och administrerar det hela. Musik spelas alla dagar i veckan även lördag och söndag. De band som spelar under
helgerna har fått förtroendet att på egen hand använda studion.
Det har skapats en scen på Gyllenkrokens aktivitetshus för de musiker som vill spela eller sjunga
inför en publik. Detta utnyttjas av ett 25-tal musiker. Musikverksamheten är grunden för alla kulturella tillställningar inom stiftelsen. De två fasta scenerna är kulturaftonen och ”Öppen scen”.
Spontan underhållning sker vid julbord, påsklunch, kräftskiva, ”Gyllenkrokens dag”, födelsedagar m.m. I år har två band dessutom tagit musikuppdrag utanför Gyllenkroken.
Musikverksamheten hjälper människor med musikintresse att hitta medmusikanter och vänner på
aktivitetshuset. Detta kan bidra till att bryta isolering, höja självkänslan samt berika det sociala
livet. Musikverksamheten är en miljö för utveckling.
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Redaktionen
Redaktionsarbetet fortsätter som tidigare år med cirka 20 schemalagda timmar i veckan. Dessa är
fördelade på två förmiddagar och en heldag. Ett 10-tal personer deltar ständigt i redaktionens arbete. På måndagar har aktivitetshusets tidning Svingeln framställts. Denna utkom med två nummer
under året och trycks i 300 exemplar. Aktivitetshusets månadsblad trycks och skickas ut till 300
adresser. I redaktionen framställs broschyrer, flygblad, affischer och andra trycksaker. De flesta
uppdragen har varit interna, men redaktionen vänder sig också till externa uppdragsgivare. Trots
ett minskat antal deltagare har de beställningsjobb man åtagit sig genomförts. För att göra något åt
det minskade antalet deltagare började man under slutet av året att genomföra en del förändringar
inom redaktionen, vilket medfört en bättre gruppgemenskap och fler engagerade deltagare. Redaktionen är en miljö för utveckling.
Filmverksamheten
Filmverksamheten startade under 2011 och är den senaste i raden av ”Miljöer för utveckling”.
Trots att verksamheten är ny har det gjorts ett flertal filmer. Fyra filmer producerades internt av
Gyllenkroken och tre på uppdrag av enskilda personer. De filmer som producerats av Gyllenkroken
är Coming home, en betraktelse om Gyllenkroken, Landart, en film om en konstnärlig sommarkurs
och Gyllingen, en informationsfilm om Gyllingens barn och ungdomsverksamhet. Samtliga dessa
filmer finns på Gyllenkrokens hemsida och har visats vid ett flertal tillfällen på Öppna kanalen. På
gång är en film om Inre rum. Sex aktiva driver filmverksamheten och en besökare handleder gruppen. Samarbetet med Öppna kanalen har under 2011 fördjupats och ett resultat av det är kaféprogrammet ”Fullträff” som gjordes under hösten 2011och visades i februari 2012. Filmverksamheten
är numera en miljö för utveckling.

Filmverksamheten på Gyllenkroken samarbetade med Bohusläns museum i arbetet med utställningen
Resandefolket i gränsland.
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Öppna verksamheter
Aktivitetshuset på Gyllenkroken har en lång tradition av öppen verksamhet. Hit har man alltid
kunnat komma och samtala över en kopp kaffe eller delta i någon aktivitet. De öppna verksamheterna och de sk ”Miljöer för utveckling” inspirerar och kompletterar varandra. De öppna verksamheter som idag finns i Aktivitetshuset är den öppna ateljén i konsten, syhörnan, allsång, högläsning, körverksamhet och gitarrspel. Gemensamt för alla dessa verksamheter är att de förekommer
en dag i veckan och är öppen för alla oberoende av förkunskap. I den ”Öppna ateljén” deltar 11
personer. ”Syhörnan” startades med förfrågan om det fanns symaskiner, vilket fanns. Plats bereddes i entrén och syhörnan var igång. Fyra till fem får plats där och det är alltid fullt. Två gånger i
veckan finns det hjälp att få av en handledare och en besökare. När det gäller allsången, högläsningen, körsången och gitarrspelet så leds dessa aktiviteter av en handledare och platsen är alltid
Café Koopen. Gemensamt är att några deltar i aktiviteten och flera andra kafégäster lyssnar. Under
senhösten introducerades ”Öppen scen”, där musiker har möjlighet att framföra sin musik inför
publik. Alla dessa öppna verksamheter ger alla som kommer till Aktivitetshuset en möjlighet att
känna sig välkomna på sina egna villkor och är inte bara ett komplement till utan även i vissa fall
en inkörsport till våra miljöer för utveckling.
Kursverksamhet
Kursverksamheten, som drivs i samarbete med Folkuniversitetet, har under 2011 legat kvar på
samma nivå som tidigare år. De kurser som erbjudits under 2011 är ”Kultur och historia” med sex
deltagare, skrivarverkstad med sju deltagare, ensemblespel två dagar i veckan med åtta respektive
sex deltagare samt en kortkurs i träsnideri med sex deltagare. Under året har det även erbjudits
två datakurser med sex deltagare i varje, helt i egen regi. Det är viktigt för alla att få möjligheten
att lära sig enkel datakunskap för att kunna klara basala funktioner, såsom att betala räkningar,
hitta busstider, plocka hem blanketter, googla m.m. Den kursverksamhet som var ny för året var
en studiecirkel i ”Landart”, som presenteras närmare under punkten sommarverksamhet. I denna
deltog tolv personer.
Kulturaftnar
Sista onsdagen i varje månad är det kulturafton i kaféet i aktivitetshuset. Detta är Gyllenkrokens
musikers och diktares egen scen. Här har man möjlighet att visa upp sin kunnighet inför en publik.
Besöksantalet är omkring 50 personer varje kulturafton och det är en blandad publik från den yngsta 5-6 åringen till 80 åringen. Ingen entréavgift tas ut utan man betalar för det man dricker och
äter. Det som serveras är av festligt slag tillrett av ett förstärkt Café Koopen. Fem till sex band och
någon som läser dikt är den underhållning som startar klockan sex och slutar klockan nio. Kulturaftnarna bidrar till att ge dem som framträder ett ökat självförtroende. De som i framtiden vill stå
på scen får här en möjlighet att träna inför publik.
Kvinnoafton
Den första onsdagskvällen i månaden har reserverats för kvinnor som vill lyssna, dansa och släppa
loss till musik från en DJ. Någon kväll spelade ett kvinnoband och någon kväll var det öppen scen,
där kvinnor kunde läsa dikt, sjunga eller uppträda på annat sätt. Att besökarna får god mat är en
viktig del av en kvinnoafton. Café Koopen har varje kvinnoafton serverat smakrika smårätter och
alkoholfria drinkar. Kvinnoaftnar arrangerades vid åtta tillfällen under året med 10 - 25 besökare
vid varje tillfälle.
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Sommarverksamhet i aktivitetshuset
Då många deltagare uttryckt att de tycker att sommaren är lång utan fasta aktiviteter, beslutades
att detta år ha en kreativ verksamhet igång även på sommaren. Det inleddes med en veckas ”Landart”, då sex deltagare lät sig inspireras till att förändra den yttre miljön på Garverigatan. Detta
resulterade i konstverk runt husknuten, där meningen var att det som producerades skulle komma
att påverkas av tidens tand och väder och vind. Efter detta kom ”Kreativ sommarskola”. Denna
skola bestod av tre tematiska eftermiddagar i veckan under fyra veckor med måleri som utgångspunkt. Under dessa veckor var det även kvällsöppet till klockan nio. En kväll varje vecka under
sommaren bjöds det på musik, poesi mm. från en öppen scen. Detta blev starten för verksamheten
”Öppen scen”.

Landart 2011 på Gyllenkroken.
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Övriga aktiviteter
Liksom tidigare år har det bjudits till påsklunch, midsommarfest och kräftkalas för ett 50-tal personer samt det årliga julbordet, som delvis finansieras med medel från DFV (De Fattigas Vänner),
då 140 personer deltog. Nytt för i år var att Aktivitetshuset hade ”öppet-hus” på julafton och 20
personer kom. Det har dessutom erbjudits kortare och längre resor till bland annat Ullared, fem
resor gjordes med sex personer varje gång och till Hornborgarsjön, då sex personer deltog.

Gyllingen
Hur barn påverkas i familjer med psykisk sjukdom visar sig ofta i mer eller mindre tydliga tecken
på stress, som bland annat tar sig uttryck i koncentrationssvårigheter och i motorisk oro. Från
forskning och beprövad erfarenhet vet man att deltagande i pedagogiska program, som Gyllingen
erbjuder, oftast innebär stressreducering. Kunskap kan skapa bättre dialog i familjen och bättre
förståelse om psykisk sjukdom och hur den påverkar familjen.
De barn och unga som kontaktar Gyllingens verksamhet erbjuds alltid gruppdeltagande och i vissa
fall individuella samtal. Deltagandet är frivilligt och förutsätter att såväl den unge som föräldrar
medverkar. Introduktionen till verksamheten anpassas till de enskilda familjerna, eftersom gruppdeltagande aldrig är en akutinsats. Det är föräldrarna som är uppdragsgivare.
Grupperna är åldersindelade och grupper startar utifrån efterfrågan. En bit in på 2011 avslutades en barngrupp. En tonårsgrupp och en mellangrupp kom igång och pågick under hela våren.
Den unga-vuxna-grupp, som startade redan hösten 2008 inom ramen för Huntingtonprojektet och
pågick under hela 2009 och vid några tillfällen under 2010, har fortsatt kontakt. Under sommaren
2011 deltog gruppledare från Gyllingen dessutom i ett internationellt läger för målgruppen. Under
hösten 2011 var en mellangrupp och en tonårsgrupp i gång. I mellangruppen prövades ett nytt program med handledning utifrån den stödgruppledarutbildning, som en av gruppledarna fullföljde.
Detta har gjort att det pedagogiska programmet kunnat utvecklas ytterligare. Likt tidigare år har
grupperna haft återträffar, då de själva efterfrågat det. Grupperna beräknas ha nått cirka 40 individer. Rekryteringsarbete till grupperna pågår ständigt med studiebesök av såväl professionella
som enskilda. Utöver gruppdeltagande har ett växande antal ungdomar kommit till Gyllingen för
individuella samtal.
Att sprida kunskap om barn/unga i familjer med psykisk sjukdom är en viktig del i Gyllingens
verksamhet och det finns alltid en öppenhet för att komma ut i olika arbetslag inom socialtjänst
och psykiatri. Liksom tidigare år har detta skett vid flera tillfällen. Nytt för 2011 var att det gjorts
flera direktutskick till olika yrkesgrupper inom kommunen. En film om Gyllingen har under året
spelats in. Det har visat sig att filmen, som ligger på Gyllenkrokens hemsida, haft massor av besök.
Den har mötts med uppskattning av såväl berörda familjer som av professionella. Denna insats
vad gäller information om verksamheten har bidragit till att vi bedömer att vi nått fler barn och
ungdomar än tidigare.
Målgruppen för Gyllingen har kommit att utvidgas till att i psykisk sjukdom inkludera även neuropsykiatriska diagnoser. Detsamma gäller psykisk sjukdom kopplad till somatisk sjukdom, t ex
Huntingtons sjukdom, stroke, Alzheimers sjukdom och MS. Samarbetet med Huntingtonprojektet
föll väl ut och det kan konstateras att den pedagogiska metoden fungerar även för en vidare målgrupp. Gyllingen har ett fortsatt givande erfarenhetsutbyte med projektet ”Barn som anhöriga”.
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GYLLENKROKENS PROJEKT
Inre rum
Arvsfondsprojektet Inre rum avslutades i december 2010 efter fyra och ett halvt år. Under 2011
skulle Arvsfondsprojektet Inre rum implementeras i aktivitetshusets verksamhet. För att kunna
göra detta och samtidigt behålla kvaliteten och verksamheten i samma omfattning med projektanställda och andra aktiva i projektet tog Gyllenkroken ett uppdrag från Sveriges kommuner och
Landsting (SKL) och ett från Handisam genom NSPHiG (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i
Göteborg). Samtidigt erhöll stiftelsen bidrag från Socialstyrelsen till ”meningsfull sysselsättning för
målgruppen”. Från och med 2012 är Inre rum en del av Stiftelsen Gyllenkrokens aktivitetshus.
Uppdraget från SKL innebar att bygga en utställning om psykiatrisk heldygnsvård i Sverige
under 1900-talet. Utställningen fick namnet ”En
annan tid” och speglar vägen från gamla tiders
inspärrningar fram till en humanare behandling
utan tvångsmedel i en nära framtid. Utställningen är en del av den treåriga satsningen Bättre
vård – mindre tvång, som SKL bedrivit under
åren 2010 – 2012. Ambitionen med utställningen är att inspirera, vidga perspektiven och
förmedla kunskap kring frågor som rör psykiatrisk slutenvård, i går, i dag och i morgon.
Runt 30 personer med egen erfarenhet av
psykisk ohälsa har på olika sätt bidragit till
utställningens innehåll. Arbetet har innefattat
allt från textmanus och layout till design och
byggande av rekvisita, montrar och skärmar.
Utställningen är byggd som en vandringsutställning i fyra delar och dessa skall på turné
runt om i Sverige under tre år. Invigning blir på
Münchenbryggeriet i Stockholm den 9 oktober
2012.

Arbete med “En annan tid”.

Pillerlabyrint till utställningen tar form.

En representant från Riksutställningar kom och gav
praktiska tips om att bygga vandringsutställningar.
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Från Socialstyrelsen fick Stiftelsen Gyllenkroken bidrag under ett år för att tillhandahålla meningsfull sysselsättning för målgruppen. Satellitutställningarna ”Psyche då och nu” och ”Återhämtning” lånades ut och föreläsare utbildades för att kunna delta i temaföreläsningar och hålla
föredrag om egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Satellitutställningarna har bla visats i Göteborg,
Partille, Munkedal och Falköping En skrivargrupp skrev egna erfarenheter och annat på temat
psykisk hälsa och ohälsa för tidningen Inblick och arbetet med att hålla hemsidan och galleriet på
nätet uppdaterad fortsatte. Den stora utställningen, ”Psykets historia” har visats på Västergötlands
museum i Skara under våren och på Trelleborgs museum under hösten med tillhörande visningar
och program.

Psykets historia på Trelleborgs museum hösten 2011.

Boken om Inre rum, (inbunden, med 213 sidor)
med en helhetsbeskrivning av projektet, skrevs
och gavs ut. Här finns kapitel om psykiskt sjukt
och friskt, attitydförändring, influenser och metoder, psykets historia, media, återhämtning och
erfarenhetsberättelser.
Uppdraget från Handisam innebar att sköta
om bokningar och ge stöd och feedback till
Hjärnkolls 20-tal attitydambassadörer i Västra
Götalandsregionen. Träffar i grupp, arrangemang på stan, mediesatsningar, personlig coachning och mycket mer stod på programmet. Under 2010 utbildades 33 personer och hälften av
dessa har under 2011 även coachats individuellt
vad gäller retorik, föredragsinnehåll och medverkan i media.

Boken om Inre rum 2011.
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Sociala webben – gulhaken.se
Under tiden juni 2009 till juni 2011 var Stiftelsen Gyllenkroken huvudman för sociala webbenprojektet Gulhaken. Det var ett tvåårigt, egentligen treårigt, projekt, som byggde upp en mötesplats
på webben med hjälp av sociala verktyg med ekonomiskt stöd från Folkhälsokommittén i Västra
Götalandsregionen. Med hjälp av till exempel bloggfunktion samt en Facebook-grupp skapades
ett utrymme för stöd, samarbeten och möten. Projektet vände sig till människor med erfarenhet av
psykisk ohälsa, anhöriga, personal på aktivitetshus, boenden, föreningar och intresserade i allmänhet. En stor målgrupp nås aldrig av aktivitetshus och föreningar. Det var dem projektet kunde nå.
Innehåll i form av artiklar, videoinslag, bilder, kalenderhändelser, nyhetstips, förbättringsförslag,
kommentarer, blogginlägg, veckorapporter med mera producerades. Projektet avslutades med en
slutrapport i juni 2011.

FÖRELÄSNINGAR, STUDIEBESÖK OCH ANNAN UTÅTRIKTAD
VERKSAMHET
Under 2011 hade Stiftelsen Gyllenkroken ungefär 500 studiebesök från olika delar av Sverige. De
flesta tas emot av Aktivitetshusets personal. Dessa besök har ofta karaktären av föreläsning. Ett besök
på Gyllenkroken ingår ibland i utbildningen eller tjänar som inspiration för anställda inom vårdsektorn.
Gyllenkroken erbjuder då föreläsning och en handledare berättar om arbetet på Gyllenkroken.
Föreläsningen varar två till tre timmar och avslutas oftast med en rundvandring i Aktivitetshuset.
Frekvensen har varit en föreläsning i veckan. Man kan konstatera att den stora föreläsningssalen
varit förbokad vid 42 tillfällen under året för såväl interna som externa arrangemang.

Föreläsare från Inre rum med erfarenhetsperspektiv under utbildningen Metoder för brukarsamverkan.
Västkompetens/ NSPHiG
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En sorts studiebesök är av personer som kommer för första gången till Aktivitetshuset. Det rör sig
om ungefär 100 personer under ett år. Man kommer då tillsammans med någon kontaktperson,
någon anhörig eller med någon som redan är deltagare i aktivitetshuset. Under 2011 har därefter
ett 30-tal personer valt att fortsättningsvis förlägga sin fritid och sysselsättning i Aktivitetshuset.
Man kan konstatera att antalet nyasom kommer till Aktivitetshuset är större än det antal som väljer
att sluta här och gå vidare till något annat.
Nätverket för ”unga vuxna med psykisk ohälsa” är ett fungerande nätverk, som Gyllenkroken deltar i tillsammans med Folkuniversitetet, kommunala aktivitetshus och andra träffpunkter. Under
året har två nätverksträffar genomförts.
Gyllingens gruppledare svarade för en vidareutbildning med inriktning psykiatri för stödgruppledare under två heldagar vid två tillfällen under hösten 2011. Utbildningen anordnades i samarbete
med nätverket ”De glömda barnen” och NBV Väst.
Lidköpings kommun anlitade Gyllingens gruppledare för att vid två tillfällen föreläsa på temat
”Barn och ungdomar till psykiskt sjuka föräldrar” för personal från kommun och sjukvård.
Mycket tid har från både Gyllingen och Aktivitetshuset även i år lagts på informationsinsatser
till personer under utbildning. När det gäller högskolestuderande, har det främst handlat om blivande socionomer. Personal från Gyllingen har liksom tidigare år föreläst på socionomprogrammet/
familjeterapi och några studenter har valt att göra sina specialarbeten utifrån Gyllingens målgrupp.
Gyllingen tar ofta emot elever från socionomprogrammet för studiebesök.
I Göteborgs stad finns en samrådsgrupp kring målgruppen, barn till psykiskt sjuka, där Gyllingen
är en självklar del. Gyllingen har ett fortlöpande givande samarbete med andra gruppverksamheter
inom Göteborg för erfarenhetsutbyte. Detsamma gäller med BRIS i Göteborg.
Inom ramen för Socialstyrelsens sysselsättningsuppdrag har Inre rums föreläsare med erfarenhetsperspektiv hållit ca 20 st föreläsningar runt om i landet. Ett urval:
- SU Kvalitetsdagar/Göteborg- Patienten som partner. Erfarenhet psykos, för personal inom SU.
- Psykiatrins dag i Varberg. Erfarenhet schizofreni, för personal inom Region Halland
- Psykiatrins dag i Alingsås kommun. Erfarenhet psykisk ohälsa i familjen, öppen föreläsning.
- Attitydveckan i Partille Kommun. 4 olika föreläsningar med tema psykisk ohälsa för personal
inom kommun, skolpersonal samt allmänhet.
- Uddevalla gymnasieskola, ca 60 elever. Erfarenhet psykisk ohälsa i familjen.
- Psykiatrins dag, Svenljunga Kommun. Psykets historia temaföreläsning, för allmänhet.
- Högskolan väst, Trollhättan, psykiatrisjuksköterske utbildning. Erfarenhet psykos och panikångest.
- Statens institutionsstyrelse, personalgrupper i Göteborg. Erfarenhet ADHD, OCD och Asperger.
- Halvdag om erfarenhet psykiska funktionshinder för alla lärare vid Burgårdens gymnasium.
- Heldagsutbildning. “Metoder för brukarsamverkan” för baspersonal inom socialtjänst, hälsooch sjukvården i Göteborg och kranskommuner. Västkompetens/NSPHiG.
Den 11 oktober var det Gyllenkrokens dag. Ulrika Levander, fil.dr. i socialt arbete vid Göteborgs
universitet, föreläste om sin avhandling “Utanförskap på entreprenad - diskurser om sociala företag
i Sverige”, där Gyllenkrokens café och lunchrestaurang Café Koopen hade studerats som ett exempel på socialt företagande. Ulrika följde Café Koopens verksamhet under två år. Till detta kom
två presentationer, en om Gyllingen och en levnadsberättelse från Inre rum. På kvällen bjöd Café
Koopen på god mat och flera av aktivitetshusets band underhöll.
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MEDLEMSKAP
- Stiftelsen Gyllenkroken är medlem i Famna, riksorganisation för vård och social omsorg utan
vinstsyfte. Detta har varit mycket positivt då det inneburit att delar av styrelsen och ledningen kunnat delta i flera av Famnas olika seminarier och möten, både i vår- och i höstmötena. Personal från
Gyllenkroken har också deltagit i NSPHiG:s möten och aktiviteter på olika sätt. Stiftelsen stödjer
också föreningen genom att anställa personer som har del av sin tjänst eller hela sin tjänst på deras
kansli. Åtta möten har stiftelsen deltagit i.
- Stiftelsens medlemskap i Öppna kanalen har inneburit en möjlighet för Gyllenkrokens aktivitets
hus att få visa filmer på kanalen och även att få tillgång till en filmkamera.
- Stiftelsen Gyllenkroken är fortsatt medlem i Socialpsykiatriskt forum.

PERSONAL
Även under 2011 gjorde stiftelsen ett ekonomiskt överskott som huvudsakligen genererades från
Inre rums föreläsningsserier och utbildningar, ersättning för personer i ”Fas3” samt korttidsboendets goda beläggning. Detta gjorde det möjligt att bygga om i Café Koopen och att investera i en
ny serveringsdisk och i nya programvaror. Även uppfräschning och renovering av andra lokaler
samt inköp av ett nytt dokumentationsprogram kunde genomföras.
På Inre rum var åtta personer anställda i projektet vid årets början och sju när det avslutades. En
medarbetare startade egen firma som erfarenhetsprofessionell och tre personer har arbetstränat på
Gyllenkroken. En medarbetare avslutade under 2011 sin ettåriga utbildning i redovisning och är
nu ”diplomerad redovisningsekonom”. Två medarbetare deltog i Svenskt näringslivs genomgång
av svenska pensionssystemet och pensionsförsäkringar. Två medarbetare på Gyllingen fullföljde
Junis stödgruppledarutbildning.
Aktivitetshuset är en plats som på olika sätt kan hjälpa människor att komma närmare den öppna
arbetsmarknaden. Liksom tidigare år har stiftelsen anställda med lönebidrag. Under året har tre
personer, som ingår i projektet ”Fas3”, dvs regeringens åtgärdsprogram mot arbetslösheten, haft
sin sysselsättning inom stiftelsens olika delar. Två personer har varit på Gyllenkroken under hela
året, medan den tredje påbörjade en utbildning under sommaren. Dessa tre personer har på olika
sätt varit en stor tillgång för stiftelsen.
En gemensam halv personaldag genomfördes då det informerades om förändringar i personalhandboken. Därefter bowlade en stor del av personalen tillsammans med kooperatörer och andra
deltagare och boende och det hela avslutades med en god middag.
Under hösten skapades ett förbättringsteam inom Famnas Värdeforum med deltagare från de olika
personalgrupperna på Gyllenkroken, den så kallade ”Famnagruppen”. Gruppens huvuduppgift var
att se på hur kommunikation och information fungerade och att påbörja ett arbete med att förbättra detta. Med hjälp av olika tekniker och metoder är meningen att man skall skapa en miljö av
ständiga förbättringar. Teamet från Gyllenkroken deltog sedan med en poster vid en vernissage
inom Famnas Värdeforums ram. Arbetet med kommunikation och information beräknas bli en
permanent del av stiftelsens arbete.
Ledningsgruppen för stiftelsens verksamheter har under året bestått av Lotta Ahlén, Christer Larsson, Gun Cederborg och Sören Sjögren. Gruppen har haft 20 protokollförda möten.
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ARBETSMILJÖ
Under hösten gick två medarbetare, varav en är lokalt skyddsombud, en kurs i ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”. Under året hölls nio möten om arbetsmiljön, både med det lokala skyddsombudet
och med det regionala skyddsombudet. I början av året genomfördes en enkät bland den personal,
som inte arbetar i boendena, om den psykosociala arbetsmiljön. Boendepersonalen genomförde
samma enkätundersökning under 2010. Samtliga enkätsvar sammanställdes och analyserades. Personalen efterlyste större tydlighet och klarare ansvarsfördelning, samt bättre kommunikation mellan arbetsgrupperna, men framförallt mellan ledningen och arbetsgrupperna. Under året fick samtliga anställda ett personligt mailkonto och numer skickas ledningsgruppens mötesanteckningar till
alla. Som nämnts deltog representanter från de olika personalgrupperna i förbättringsarbete inom
Famnas Värdeforum. Arbetsmiljön har idag ett naturligt utrymme på alla personalmöten. Dock
kan konstateras att det finns mycket att arbeta med och att mycket behöver förbättras.

MILJÖFRÅGOR
Att öka såväl deltagares som personals miljötänkande är ett ständigt pågående och långsiktigt
arbete. Initiativ till mer miljövänliga lösningar kommer från såväl deltagare som personal. Det
skall vara självklart att om det finns ett ekonomiskt försvarbart miljövänligt alternativ, så ska detta
användas i första hand. I alla sammanhang uppmuntras till kollektivåkande med kommunala färdmedel.

BRANDSKYDD
Personal och deltagare blir kontinuerligt informerade om brandskyddet på Gyllenkroken. Personalen är bra på att informera om hur man skall förfara när brand uppstår och även på att informera
om förebyggande åtgärder så att brand inte uppstår. Det sker en fortlöpande kontroll av den egna
brandutrustningen. All personal hade under hösten en halvdags utbildning i brandskydd, dels som
föreläsning och dels med praktiskt släckningsarbete. Brandansvariga har varit noga med att informera och har också fått bekräftelse på att personalens kunnande angående brandskydd är gott.
De incidenter som inträffat har åtgärdats enligt de rutiner som finns. Två personal har ansvar för
information om brandskyddet.

FASTIGHETER
Alla stiftelsens tre fastigheter, Fräntorpsgatan 59, Hagforsgatan 2 och Hagforsparken med kolonistuga och second-hand-butik, underhålls enligt plan. Det innebär att nödvändigt underhåll och
reparation har genomförts under året. En konsult anlitades för en mer grundlig genomgång av
fastigheterna. Resultatet av detta ligger nu till grund för en flerårsplan för underhåll och renovering.
Stiftelsen Gyllenkroken har utöver boende ytterligare tre hyresgäster, ”Torpa Secondhand m m”
i Hagforsparken, Unplugged och ROS på Garverigatan. När det gäller de hyrda fastigheterna på
Garverigatan 2 gjordes modernisering och uppfräschning av Café Koopens serveringsdel med bl
a en ny serveringsdisk. Föreläsningssalen renoverades och en modern konferensutrustning installerades. Till korttidsboendet inköptes nya möbler till alla våningarna och nödvändig renovering
genomfördes. Till första våningen inköptes helt nya vitvaror. När en ny hyresgäst flyttar in i korttidsboendet har en besiktning och nödvändig genomgång av rummets standard och möblemang
alltid genomförts.
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BL IC KA R FR AM ÅT
•
Fortsatt och en fördjupad diskussion om Gylle
nkrokens värdegrund, hur arbetar
vi med värdegrunden i vardagen i våra olika
verksamheter. Göra en skrift med bra och
pedagogiska exempel.
•
Gruppen som var med på Famnas värdeforu
m under hösten 2011 har kommit
med förslag för en bättre kommunikation mell
an verksamheterna och framförallt mellan
ledningen och de olika verksamheterna. Även
i framtiden behövs en ”tvärgrupp” utanför
ledningsgruppen som diskuterar och kommer
med förslag till förbättringar till ledning
och styrelse.
•
Gyllenkroken har alltid tagit emot studiebesök
och erbjudit föreläsningar om bemötande, fördomar och attityder och projekten
som genomförts har varit i den andan.
Även fortsättningsvis kommer Gyllenkroken
att verka för att minska segregationen på
alla plan mellan vår målgrupp och övriga
i samhället. Detta gör vi genom att skriva
insändare, vara aktiva inom Handisam och
NSPHiG, visa bra filmer i Öppna kanalen
samt tillvarata idéerna och erfarenheterna från
projektet ”Inre Rum” för att utveckla nya,
mindre och större projekt.
•
Medlemskapet i Famna har varit positivt för
Gyllenkroken, diskussionerna inom
Famna och de utbildningar och föreläsningar
som vi har kunnat ta del av har befrämjat vår verksamhet. Under 2012 kommer det
att skapas en grupp inom Famna för de
organisationer som finns i Göteborg. Detta
gör man för att kunna erbjuda spännande
seminarier och föreläsningar om idéburen verk
samhet, ta del av varandras erfarenheter
samt skapa möjlighet att genomföra utbildnin
gar och föreläsningar i Göteborg.
•
Under de senaste åren har det diskuterats
en utveckling av boendeverksamheten. Ombyggnation av korttidsboendet är
planerad, men uppskjuten på grund av en
hög beläggningen. Idén om ”boendestöd på
stan” är något som har prövats i mindre
skala. En ansökan om en utvecklingscheck
från Tillväxtverket har Stiftelsen fått beviljad
och under 2012 kommer en marknadsunde
rsökning samt kartläggning om fortbildning
för personalen att genomföras.
•
Allt fler besökare och deltagare kommer till
de anslagsfinansierade verksamheterna, vilket ställer högre krav på utbud av
verksamhet, flexibilitet och omfattningen
av densamma. Detta ställer krav på ökad pers
onaltäthet, främst för att kunna bibehålla
och upprätthålla den goda kvaliteten. Under
2012 kommer vi att undersöka om Gyllenkroken kan få ökat ekonomiskt stöd från i först
a hand Göteborgs kommun genom Sociala
resursförvaltningen men också undersöka andr
a möjligheter till finansiellt stöd.

Lotta Ahlén verksamhetschef
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Stiftelsen Gyllenkroken
857206-9915
Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Stiftelsen Gyllenkroken, 857206-9915, får härmed avge årsredovisning
för perioden 2011-01-01 – 2011-12-31.

Allmänt om verksamheten
Stiftelsen Gyllenkrokens verksamhet vänder sig till personer med psykiska
funktionsnedsättningar och till deras anhöriga. Stiftelsen Gyllenkroken består av en
intäktsfinansierad del, dvs ett gruppboende på Fräntorpsgatan, ett kollektivboende på
Hagforsgatan, ett korttidsboende på Garverigatan och boendestöd till utflyttade från
boendena samt en anslagsfinansierad del, dvs Aktivitetshuset, det sociala
arbetskooperativet Café Koopen och barn- och tonårsverksamheten Gyllingen. Till
detta kommer Stiftelsen Gyllenkrokens projekt, som under året dels har varit Sociala
Webben, Gulhaken, med stöd från Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen
och dels de uppdrag, som Inre rum tagit sig an från Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) och från Socialstyrelsen. Sociala Webben, Gulhaken, genomförde
sitt tredje år och projektet avslutades i juni 2011.

Flerårsöversikt ( tkr )
2011
Omsättning
Resultat efter finansnetto
Soliditet i %

18 982
231
25,4

2010

2009

18 632 17 671
1059
483
21,2
14,3

2008

2007

17 582 15 750
612
-103
9,6
3,9

Disposition av stiftelsens vinst
Balanserat resultat
Årets vinst
Totalt

2 459 875
231 088
2 690 963

Styrelsen föreslår att:
ny räkning överförs

2 690 963

Beträffande stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkning med tillhörande notanteckningar och kommentarer.
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Balansräkning

2 297 898

Övriga intäkter och bidrag

5

Avskrivning byggnader

-124 984

-245 081

-190 733

231 088

231 088

Summa resultat
finansiella investeringar

Resultat efter
finansiella investeringar

Årets resultat

0

Räntebidrag

Räntekostnader

54 348

421 821

-18 560 176

Ränteintäkter

Resultat från
finansiella investeringar

Verksamhetsresultat

Summa kostnader

-136 658

-13 748 832

3

4

Personalkostnader

Avskrivning inventarier och bilar

-1 902 815

-2 646 887

2

Lokalkostnader

Övriga externa kostnader

Stiftelsens kostnader m m

18 981 997

11 384 099

Hyresintäkter
och omvårdnadsersättningar

Summa intäkter

0

Allmänna arvsfonden, bidrag

1 058 968

1 058 968

-144 487

-163 350

12 586

6 277

1 203 455

-17 428 846

-124 984

-133 784

-12 009 341

-2 781 684

-2 379 053

18 632 301

950 541

10 853 760

1 528 000

Summa tillgångar

Summa omsättningstillgångar

Kassa och bank

Summa kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Övriga fordringar

Skattefordran

Kundfordringar

Kortfristiga fordringar

Omsättningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Fonder

Finansiella anläggningstillgångar

7

6

4
5

Inventarier och bilar

1

Not

Byggnader och mark

Materiella anläggningstillgångar

5 300 000

2010

Göteborgs kommun, bidrag

5 300 000

2011
Anläggningstillgångar

1

Not

Stifelsens intäkter m m

Resultaträkning

Stiftelsen Gyllenkroken, Årsredovisning för 2011

10 580 154

5 655 445

3 799 244

1 856 201

735 321

39 947

143 185

937 748

4 924 709

170 394

4 498 686

255 629

2011-12-31

11 598 395

6 485 324

4 618 826

1 866 498

657 314

78 474

143 335

987 375

5 113 071

170 394

4 623 670

319 007

2010-12-31
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500 000

10 580 154

3 410 009

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

500 000

11 598 395

4 477 205

3 087 909

261 477

880 484

247 335

4 661 315

116 205

4 545 110

2 459 875

1 058 968

1 400 907

2010-12-31

I övrigt har stiftelsen kommunal borgen som säkerhet för lån
från kreditinstitut

Ställda pantbrev
i stiftelsens fastighet

Ställda säkerheter

Summa eget kapital
och skulder

Summa kortfristiga
skulder

2 164 116

315 921

Övriga skulder

10

727 289

Leverantörsskulder

Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter

202 683

4 479 182

Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder

Summa långfristiga
skulder

58 218

Skulder till kreditinstitut,
billån

2 690 963

231 088

2 459 875

4 420 964

9

8

Not 2011-12-31

Skulder till kreditinstitut,
fastighetslån

Långfristiga skulder

Summa eget kapital

Årets resultat

Balanserad vinst

Eget kapital

Eget kapital och skulder

Balansräkning
Redovisnings- och värderingsprinciper

50 år
5 år
5 år

Arvoden och kostnadsersättningar

16 000
66 000

55 000
10 000
65 000

50 000

2010

Andra uppdrag

2011

För revisionsuppdrag

Ersättning till revisorer, Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Not 2

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Kundfordringar
Kundfordringar redovisas som omsättningstillgång till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag
för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal.
Leasingavgifterna kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Statligt stöd som hänför sig till kommande kostnader redovisas som förutbetalda intäkter.
Stödet intäktsförs i den period då de kostnader som stödet avser att kompensera uppkommer.

Statligt stöd
Statligt stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas
och att stiftelsen kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor.

Byggnader
Inventarier
Bilar

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar och erhållet stöd.
Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde.
Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnad. Materiella anläggningstillgångar skrivs av planmässigt
över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.
När tillgångars avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.

Intäkter
Hyresintäkter redovisas i den period som uthyrningen avser.
Erhållna bidrag och verksamhetsstöd redovisas i den period som bidraget/stödet avser.

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Not 1

Noter
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Medelantalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter

13 076 037

779 849

3 224 159

11 538 844

562 553

2 842 257

-658 303

8 792 337

9 809 029
-737 000

8 283 424

508 913

9 294 473

Antalet styrelseledamöter uppgick per balansdagen till 7 ( 7) varav 3 ( 3 ) är män.
Versamhetschefen är i likhet med föregående år kvinna.

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

Pensionskostnader

Sociala avgifter enligt lag och avtal inklusive särskild löneskatt

Erhållet lönebidrag

Övriga anställda

Styrelse och verksamhetsansvarig

514 556

26
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Löner och ersättningar
har uppgått till:

14

15

Män

12

13

Kvinnor

Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till :

Not 3

4 623 670

-2 025 487

-2 150 471
4 498 686

-124 984

-1 900 503
-124 984

-2 025 487

-2 407 200

9 056 357

9 056 357
-2 407 200

9 056 357

319 007

-1 536 018

0

-133 784

9 056 357

255 629

-1 672 676

0

-136 658

-1 402 234

1 855 025

1 928 305
-1 536 018

0

33 750

1 821 275

2010-12-31

0

73 280

1 855 025

2011-12-31

Stiftelsens fastighet Sävenäs 171:2 är befriad från fastighetsskatt.
Fastigheten Sävenäs 164:2 har åsatts ett taxeringsvärde på 4 179 000 kr.

Utgående bokfört värde

Utgående ackumulerade
avskrivningar

Årets avskrivning

Ingående avskrivningar

Statligt investeringsbidrag

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärden ( varav mark )

Byggnader och mark

Not 5

Utgående bokfört värde

Utgående ackumulerade avskrivningar

Årets försäljningar och utrangeringar

Årets avskrivningar

Ingående avskrivningar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Årets försäljningar och utrangeringar

Årets inköp

Ingående anskaffningsvärden

Inventarier och bilar

Not 4

25

735 321

Skulder som förfaller till betalning senare än
fem årefter balansdagen

Skulder som förfaller till betalning mellan
ett och fem år efter balansdagen

Långfristiga skulder

Not 9

Belopp vid årets utgång

Årets resultat

Belopp vid årets ingång

Eget kapital

3 966 326
4 661 315

4 479 182

694 989

2 459 875

1 058 968

1 400 907

3 842 180

637 002

2 690 963

231 088

2 459 875

162 256

Not 8

96 414
657 314

279 153

Övrigt
Övrigt

451 572
3 087 909

208 201

8 457

129 607

388 767

421 862

800 000

117 799

460 000

309 845

2010-12-31

2 164 116

1 653

175 679

Upplupen särskild löneskatt

273 484

293 912

Upplupna omvårdnadsintäkter
Upplupna räntekostnader

463 213

287 416

442 156

0

Upplupna sociala avgifter/ pensionsavgifter

Förutbetalt bidrag socialstyrelsen

103 369

Förutbetalda hyresintäkter

Upplupna semesterlöner

2010-12-31

Förutbetalda hyror

2011-12-31

460 000

Förutbetalt verksamhetsbidrag

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 7

309 845

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2011-12-31

Förutbetalda omvårdnadsersättningar

Not 10

Not 6

Stiftelsen Gyllenkroken erhöll under 2009 ett arv bestående av 89,1 fondandelar
i Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning. Härefter har utdelning erhållits som
återinvesterats så att antal andelar numera uppgår till 93,5 fondandelar och värdet
på balansdagen uppgår till 188 752 kr.

BÄSTA MINNET!
Trevligaste minnet från Gyllenkroken 2011?
Christina från administrationen kom ut till mig och mina kamrater spontant en dag
och tog med oss ut på restaurang. Det bär jag med mig från förra året.
Varför är detta det roligaste minnet?
Ingen förväntade sig att hon skulle göra detta.
Det överraskade mig och mina kamrater på Hagforsgatan.
Rauno

Trevligaste minnet från 2011?
Sommarveckorna med landart och kreativ sommarskola!
Varför det?
Det var första gången vi gjorde något sådant på Gyllenkroken.
Under de här veckorna föddes det idéer som vi kan bygga vidare på.
Linda

Trevligaste minnet från 2011?
Flaggdagen i Slottsskogen när Gyllenkroken förärades en flagga.
Varför?
Det var så högtidligt. En unik händelse i Gyllenkrokens historia
Fredrik

Trevligaste minnet från 2011?
Jag har en fungerande vardag tack vare Gyllenkroken. Mår inte bra av att bara vara hemma.
Det känns bra att uträtta något som kommer andra till del. Till exempel att jag ofta är ansvarig
för fredagsfikat.
Varför?
Gyllenkroken är en plats där det finns något för alla. Jag medverkar både i Café Koopen
och olika kurser. Jag har även möjligheten att ha utställningar och ge ut böcker.
Gabriella

Födelsadagsfirande med tårttkalas vid fredagsfikat.
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Konstnärligt samarbete - Korkskalle.
En person har gjort skulpturen, en annan har bearbetat den för utställningen
“En annan tid” och en tredje person har tagit fotot och datormanipulerat bilden.
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Land art 2011 på Gyllenkroken fotograferat vid olika årstider.
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