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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR STIFTELSEN GYLLENKROKEN 2013

ORGANISATION
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 och ett korttidsboende på Garverigatan. Till detta kommer kontinuerligt olika projekt.
Den anslagsfinansierade delen utgörs av Aktivitetshuset, det sociala arbetskooperativet
Café Koopen och barn- och ungdomsverksamheten Gyllingen.
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
KASAM-begreppet. 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 samarbete med NSPHiG (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg) och
med attitydkampanjen (H)järnkoll är ett gott exempel på stiftelsens arbetssätt.
Sedan september 2013 har Stiftelsen Gyllenkroken en ny verksamhetschef, Emma Simonsson Vento, som efterträdde Lotta Ahlén. Det yttersta ansvaret för stiftelsen har en styrelse
bestående av sju ledamöter och två suppleanter med olika bakgrund. Under året har två
ledamöter avtackats och en nyrekrytering har påbörjats. Styrelsen har utöver årsmötet haft
fyra styrelsemöten under kalenderåret. Som stöd för verksamhetschefen finns en ledningsgrupp. Besökande och boende är delaktiga i utvecklingen av stiftelsens olika verksamhetsområden.
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VERKSAMHETER
INTÄKTSFINANSIERAD VERKSAMHET
Den intäktsfinansierade delen av stiftelsens verksamhet är Gyllenkrokens boenden med plats
för 12 personer i egna lägenheter och 14 i egna rum. Boendena har tillstånd enligt SoL och
LSS. När det gäller de båda boendena av mer långsiktig karaktär, Fräntorpsgatans gruppboende och Hagforsgatans kollektivboende, så har det på Fräntorpsgatan inte varit några
in- eller utflyttningar och på Hagforsgatan har det varit en in- och en utflyttning.
I korttidsboendet har beläggningen varit lägre än tidigare år. Det beror på att Gyllenkroken
sedan början av året står utanför ramavtalet för korttidsboende i Göteborgs stad med kranskommuner. Gyllenkroken har fortfarande kvar sitt SoL-tillstånd, och verksamheten bedrivs
på samma sätt som tidigare. De placeringar som har gjorts under året har direktupphandlats.
För den enskilde boende är det självklart ingen skillnad, men vid placering innebär det visst
administrativt merarbete för handläggare.
Personalgruppen består av tolv tjänster inklusive samordnaren. All boendepersonal har gemensamma personalmöten och handledning var fjortonde dag. I korttidsboendet och i gruppboendet finns det personal 24 timmar om dygnet och ytterligare en personal i beredskap, som
skall kunna infinna sig inom 30 minuter. Till följd av lägre beläggning har personalstyrkan i
korttidsboendet minskat under året.
Det dokumentationsprogram, som används i boendena, är Magna Cura, Pulsens dokumentationsprogram för boende enligt SoL och LSS. All personal är utbildad i programmet och all
dokumentation inom boendena förs där och finns därmed samlad på samma ställe. För alla
som bor en längre tid i Gyllenkrokens boende upprättas en individuell genomförandeplan.
Personalen på Gyllenkrokens boenden arbetar aktivt för att stödja de boende i att lösa olika
svårigheter i vardagen, att bryta isolering och att träna sig i sociala färdigheter. Personalen
är de boendes stöd i att kunna förverkliga sina önskningar om aktiviteter i och utanför den
egna lägenheten.

Fräntorpgatans gruppboende.

Garverigatans Korttidsboende.
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Fräntorpsgatans gruppboende
Personalgruppen på Fräntorpsgatan arbetar med att motivera och skapa möjligheter för att de
boende ska bli alltmer självständiga och känna att de har ett bra liv. Man utgår från begreppen Empowerment och KASAM, känslan av sammanhang.
Fräntorpsgatan är ett permanentboende enligt SoL och LSS. Alla boende på Fräntorpsgatan
har en individuellt utarbetad genomförandeplan, som görs upp tillsammans med boende och
personal. Denna följs upp ungefär var tredje månad. Genom bra bemötande i en trygg miljö,
med tydlig struktur och kontinuitet motiveras de boende att vara delaktiga i sin egen utveckling men också i utvecklingen av gruppboendet.
Det individuella stödet ges på den boendes egna villkor och följer genomförandeplanen.
Det kan för den boende avse livet i den egna lägenheten eller aktiviteter i och utanför gruppbostaden. Några saker som man gör tillsammans med sina grannar är den gemensamma
middagen, vissa utflykter och firandet av traditionella högtider. Gyllenkrokens målsättning
är att skapa en god livskvalitet för dem som valt att bo här. En gång om året görs en behovsskattning, som sedan ligger till grund för hur det individuella stödet skall utformas. En
tydlig utveckling är att fler och fler spenderar mer och mer tid utanför den egna lägenheten i
aktiviteter och sysselsättningar som man själv valt.
Personalgruppen på Fräntorpsgatan är i stort sett oförändrad. Sex personer är heltidsanställda,
varav en person varit långtidssjukskriven under hösten. Detta har täckts upp av ett långtidsvikariat.
Personalen har under året fokuserat på att öka de boendes delaktighet i det vardagliga hushållsarbetet. Detta har resulterat i att de boende under en hel vecka var, ansvarat för att välja
veckomeny och för att bära ut hushållssoporna. Det har skett med självklar uppbackning och
med stöd av personal. Arbetet med att att öka de boendes delaktighet utvärderas kontinuerligt i samband med uppföljningen av de boendes genomförandeplaner. Personaldagar under
hösten användes bland annat till att diskutera de boendes situation och hur personalen på
olika sätt kan ge stöd så att man får det så bra som möjligt i sin bostad. Stödet till de boende
är individuellt anpassat och nätverksmöten hålls efter behov.
Genom husmöten två gånger i månaden medverkar de boende i utvecklingen av gruppboendet. Man tar upp frågor som har betydelse för den gemensamma trivseln, allt från små saker
till större.

Hagforsgatans kollektivboende
Hagforsgatans kollektivboende bygger på att de boende där klarar mycket själva. Liksom
på Fräntorpsgatan hyr de boende sina lägenheter direkt av stiftelsen. De som bor här är
mer självständiga och har endast begränsat behov av stöd från personal. Det är personalen
på Fräntorpsgatan som ansvarar för det stöd som ges. Två av de boende på Hagforsgatan
har individuellt boendestöd genom personalen på Fräntorpsgatan. På samma sätt som på
Fräntorpsgatan upprättas genomförandeplaner och en årlig behovsskattning görs. Personal
från Fräntorpsgatan deltar i husmöten varje vecka, fungerar som stöd vid städning av de gemensamma utrymmena samt ger stöd när behov finns. På husmötet har de boende möjlighet
att föra fram önskemål för boendet, samt ta upp om något i boendet inte fungerar m.m.
De boende på Hagforsgatan firar gemensamt olika högtider, vid några tillfällen även tillsammans med de boende på Fräntorpsgatan. Vid intresse finns möjlighet att anordna gemensamma utflykter tillsammans med boende på Fräntorpsgatan. De boende på Hagforsgatan inklu-
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deras även i verksamheten på Fräntorpsgatan genom att de bjuds in till speciella evenemang.
Den gemensamma grillkvällen på Fräntorpsgatan har de senaste somrarna kommit att bli en
uppskattad tradition.
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 att ta direktkontakt även med annan personal inom
stiftelsen. Genom ett idogt motivationsarbete är det idag flera boende som utövar olika aktiviteter. Man tar alltmer för sig av det som samhället har att erbjuda, både med och utan stöd
av personal.

Hagforsgatans kollektivboende.

Korttidsboendet
Korttidsboendets 14 rum är uppdelade på tre våningar med gemensamma toaletter, kök och
tv-rum på varje våning. Vid vistelse i korttidsboendet samarbetar den boende och personalen i förberedelserna för nästa steg i livet. Konkret innebär detta att det i den egna genomförandeplanen finns mål och delmål som man ska klara av eller träna mera på innan man
flyttar ut. Det kan handla om att på ett praktiskt sätt få hjälp att lägga upp en budget eller
att planera inköp till den nya bostaden. Genomförandeplanen tydliggör beslutade insatser
från socialtjänst och den boendes egna mål och hur de ska genomföras på korttidsboendet.
Planen syftar till att stödja den boendes dagliga liv och valda livsstil. Regelbundna uppföljningsmöten hålls med handläggare från socialtjänsten.
Verksamhetens mål är att tillsammans med socialtjänsten erbjuda en bostad under kortare
tid samt att motivera till aktivitet och daglig sysselsättning. Närheten till stiftelsens aktivitetshus underlättar motivationsarbetet. Flera som flyttat ut från boendet har kvar sin dagliga
sysselsättning inom Gyllenkroken. Det är naturligt att komma tillbaka och delta i stiftelsens
aktiviteter.
Det finns särskilt avsatta medel för att stimulera och stödja de boende i olika aktiviteter, den
så kallade ”aktivitetspengen”. Aktiviteter utanför Gyllenkroken har varit att åka till ett stall,
att gå på kafé och att gå på bio. Det viktiga är att man under vistelsen i korttidsboendet hittar
aktiviteter som man sedan kan ta med sig när man flyttar härifrån.
En plats på Gyllenkrokens korttidsboende syftar till att man skall bli bättre rustad för en
tillvaro utanför. Aktiviteterna ovan är exempel på det som ingår i boendet. Till detta kommer
att man alltid får nya sängkläder när man flyttar in och dessa får man sedan med sig när man
flyttar ut. Dessutom får man med sig ett häfte matkuponger till Café Koopen för att känna
att man är välkommen åter.
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ANSLAGSFINANSIERAD VERKSAMHET
De anslagsfinansierade verksamheterna inom Stiftelsen Gyllenkroken är Aktivitetshuset,
Café Koopen och Gyllingen. Dessa verksamheter finansieras av Göteborgs stad genom anslag från Sociala Resursförvaltningen. Personalen består av sex handledare på Aktivitetshuset och Café Koopen, sammanlagt 4,7 årsarbetare samt fyra gruppledare på Gyllingen,
sammanlagt 2,4 årsarbetare.

Aktivitetshuset
Tillströmningen av deltagare var under året oförändrad, med en besöksfrekvens på mer än
100 personer om dagen, under evenemangskvällar ca 130. Regelbundna besökare i huset
beräknas vara ungefär 150 personer. För många är Gyllenkroken en viktig kontakt för stöd
och samtal även sedan man slutat som regelbunden besökare. Aktivitetshuset har kontakt
med ett 70-tal personer via brev, telefon, e-post och personliga träffar.
I Aktivitetshuset ska det alltid finnas tid och plats för dem som bara vill vara där, utan krav
på aktivitet.
Aktivitetshusets traditionella verksamheter i form av studiecirklar, öppna verksamheter,
konstskola och kvällsaktiviteter är ständigt pågående aktiviteter vars innehåll formas av deltagarnas önskemål och kunskaper.
Miljöer för utveckling
I Aktivitetshuset har man sedan ett antal år tillbaka utvecklat metoden ”Miljöer för utveckling”. Begreppet Miljöer för utveckling innefattar både den fysiska miljön på aktivitetshuset
och den strukturerade metod för kunskapsinhämtning, utveckling och återhämtning som man
arbetar efter. Erfarenhetsutbyte mellan de enskilda deltagarna och handledarna är en viktig
del av utvecklingen. Det sker både i en individuell process och i en grupprocess. Deltagarna
återhämtar sig men tidsperspektivet ser olika ut för varje individ. För många av deltagarna
har dessa miljöer varit en plattform för att gå vidare till arbete eller studier.
Under året har metoden utvecklats så att den även fungerar i arbetet med de uppdrag Gyllenkroken har inom ramen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Exempel på Miljöer för utveckling är Café Koopen, konstskolan, musikverksamheten,
mediaverksta´n och filmverksamheten.
Konstskolan
Under året har 14 elever gått i Konstskolan som omfattar
två terminer. Eleverna går 15 studietimmar per vecka,
fördelat på tre dagar under 13 veckor. Ämnen under våren
har varit kroki, teckning, akvarellmåleri, akrylmåleri,
skulptur, konceptkonst samt utställningsteknik. Under
hösten har blocket med konceptkonst bytts ut mot digitalt berättande, dvs eget berättande i bild och ljud som
sätts ihop till korta filmer eller bildspel.
Varje termin i Gyllenkrokens konstskola avslutas med
en elevutställning i Café Koopen.
Konstskolan.
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Filmverksamheten
Verksamheten i filmstudion har varit igång
under hela året. Många kommer till redigeringsrummet för att få hjälp att redigera sina
egna filmer. Under året har också en del egna
produktioner skapats. En dokumentärfilm och
en konferensfilm har gjorts. 10-15 deltagare har
varit aktiva i verksamheten under året.
Filmverksamheten har sökt medel för en filmproduktion från Allmänna Arvsfonden samt
från Film i Väst, men fått avslag. I samband
med ansökan fanns en manusgrupp bestående
av fem personer som arbetade tillsammans en
gång i veckan under tre månader. Under manusarbetet har en rad möten med professionella
filmarbetare ägt rum, producenter, regissörer
och fotografer. Alla dessa möten har varit utvecklande för verksamheten som helhet och för
deltagarna speciellt.
Samarbetet mellan filmverksamheten och
musikstudion är ständigt pågående.
Ett visst samarbete har påbörjats med Mediaverksta’ n under året. Det handlar framför allt
om redigering av filmer till sociala medier.

I dokumentären “Pat. är frisk och pigg för
övrigt” berättar Gunnel Bergstrand 78 år om
att vårdas på Restads mentalsjukhus 1956.
Gunnel visar filmen och håller föreläsningar
med stöd från Gyllenkroken.

Mediaverksta’n
Mediaverksta´n är en kanal för Gyllenkrokens utåtriktade aktiviteter. Den är också en miljö
för utveckling där deltagare kan utföra meningsfullt arbete. Broschyrer, månadsblad, externa
tryckeriuppdrag och sociala medier är alla olika sätt att föra ut information och kunskap till
allmänheten. Under året har ett tiotal personer på Aktivitetshuset deltagit i verksamheten.
Svingeln, Stiftelsen Gyllenkrokens månadsblad, har skickats ut i pappersformat och som
e-post till ca 500 personer och organisationer.
Mediaverksta’ n har under året tryckt broschyrer, flygblad, affischer, foto och andra trycksaker för Stiftelsen Gyllenkroken. Framställningen av dessa trycksaker ger deltagarna möjlighet att utvecklas i layout, foto och illustration. Även en hel del externa uppdrag har utförts.
Att delta i sociala medier blir allt vanligare. Mediaverksta´n använder flitigt Facebook, Twitter, blogg och Youtube. Under hösten har fem till sex personer arbetat med detta. Gyllenkroken når i dagsläget ca 500 personer via sociala medier.
Musikverksamheten
Musikverksamheten på Gyllenkroken består av studiecirklar, musikband och inspelningsstudio. Under 2013 har 70 personer tagit del av detta varje vecka under terminerna. Bredden 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 utnyttjades av 70 personer. I studion finns tillgång till kun-
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niga tekniker. En handledare tillsammans med en musiksamordnare, som också är deltagare,
planerar och administrerar verksamheten. Musik spelas alla dagar i veckan, även lördagar
och söndagar. De band som spelar under helgerna har fått förtroendet att på egen hand använda studion.
En scen har skapats på Aktivitetshuset för musiker som vill spela eller sjunga inför publik.
Detta utnyttjas av ett 25-tal musiker.
Musikverksamheten är grunden för
många kulturella tillställningar inom
stiftelsen. De två fasta scenerna är
Kulturafton och Öppen scen. Spontan underhållning sker exempelvis
vid julbord, påsklunch, kräftskiva,
Gyllenkrokens dag och födelsedagar. 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
Musikverksamheten är en miljö för utveckling.
Kvinnoafton
Den första onsdagskvällen i månaden är reserverad för kvinnor, där kvinnor kan vara sig
själva i en ”skyddad” miljö. Dessa kvällar finns det möjlighet att samtala om olika ämnen
som rör kvinnors liv. Det finns också möjlighet att göra något gemensamt, såsom att åka på
utflykt, dansa, sjunga, spela eller diskutera. Alkoholfria drinkar och god mat avrundar kvinnokvällen som har haft i genomsnitt 15 deltagare.
Studiecirklar
En del av aktiviteterna i Aktivitetshuset drivs i studiecirkelform. Till och med våren arrangerades studiecirklarna i samarbete med Folkuniversitet. Sedan hösten är i stället ABF samarbetspartner. Under året har man erbjudit studiecirklar i följande ämnen: ”Musikverkstäder”,
”Inspelning” och ”Skrivarkurs”. Antalet deltagare varierar över året och mellan grupper,
men ett ungefärligt genomsnitt är 7 deltagare per studiecirkel.
Öppna verksamheter
Den öppna verksamheten kan vara en inkörsport till ett mer strukturerat deltagande. Det
krävs ingen föranmälan eller särskilda förkunskaper. Man kommer vid de tillfällen man
själv väljer. Samtidigt använder de deltagare som finns i ”Miljöer för utveckling” den öppna
verksamheten för sociala träffar och återhämning. Det har många gånger blivit ett gynnsamt
utbyte och skapat mötestillfällen för våra besökare. Under året har de öppna verksamheterna
varit: öppna ateljén, allsång, körsång, gitarrkurs, snickeri samt syhörna. Dessa verksamheter
är populära och besöks av ett tiotal personer vid varje tillfälle.
Varje torsdagseftermiddag har det varit Öppen ateljé i Gyllenkrokens konstateljé. Öppna at-
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eljén har fyllt ett behov hos våra besökare att tillsammans med andra konstintresserade finna
en gemenskap och att lära sig av varandra med stöd av handledare. Den öppna ateljén är ett
enkelt sätt att delta för dem som vill prova på att måla eller teckna men inte har så stor vana.
Öppna ateljén är välbesökt och fungerar som ett komplement till Gyllenkrokens konstskola
för dem som vill arbeta kreativt med konst, färg och form.
Som alternativ till tidigare års sommarskola startade fem besökare en trädgårdsgrupp som
under fyra veckor tre förmiddagar i veckan jobbade med att rensa ogräs, flytta plantor, se
över utemöbler mm. Man påbörjade också ett arbete för att kunna färdigställa en utomhusscen.
Ett antal föreläsningar har organiserats under hösten. En reseskildring av fotografen Nils
Sjöström, en föreläsning av föreningen Suicidprevention i Väst samt en föreläsning av personal från Konsument Göteborg om privat ekonomi, skuldsanering mm är exempel på detta.

Träverkstan

Träverkstan
Träverkstan har startat igen efter ett par års uppehåll. Fokus var att undersöka vad deltagarna
var intresserade av att använda Träverkstan till. Det har kommit fram önskemål om att kunna
arbeta med egna projekt, såsom möbelsnickeri och renovering och återanvändning av material. Även arbeten till Gyllenkrokens övriga verksamhet har utförts. Exempel på detta är
uppbyggnaden av den nya silversmedjan och renovering av stolar till caféet. Under hösten
påbörjades planeringen av en kurs i ukuleletillverkning.

10

Mammagrupper
Som ett samarbete mellan Aktivitetshuset och Gyllingen har två mammagrupper genomförts
under året, en på vårterminen och en på höstterminen. Dessa har nått ett antal mammor som
har det gemensamt att de upplevt att den psykiska hälsan vid något tillfälle sviktat. Målet
med grupperna är att ge kvinnorna möjlighet att tillsammans med andra få reflektera över
sitt föräldraskap och att ha såväl barnets som mammans perspektiv. Ett fokus är hur barnet
upplever mammans sjukdom och hur man som mamma kan prata med sitt barn om hur man
mår psykiskt. Ett annat fokus är varför man skall prata med barnet och hur man kan få och
ta emot hjälp t ex av närstående men också av professionella. Genom att stärka och bekräfta
deltagarna får de stöd i att stärka och bekräfta sina barn.
Genom att grupperna har startats som ett samarbete mellan Aktivitetshuset och Gyllingen
så kan man dels nå kvinnor som är deltagare i Aktivitetshuset och dels mammor som har
haft sina barn i Gyllingens verksamhet. En inbjudan genom kuratorerna inom psykiatrin har
resulterat i att några mammor nåtts den vägen. Erfarenheten från tidigare års grupper gör att
det regelbundet startar nya mammagrupper med samma innehåll.

Café Koopen
Café Koopen, som ligger i Aktivitetshuset, är ett fristående socialt arbetskooperativ med
nära koppling till Gyllenkroken. Två handledare är anställda av Gyllenkroken på femtio
procent vardera till stöd för kooperatörerna. Café Koopens basverksamhet består av kafé
och lunchservering. Serveringen är öppen 50 timmar i veckan och har ca 100 gäster om dagen. Vid kvällsarrangemang ökar besökssiffran. I arbetet som kooperatör ingår matlagning,
servering, disk, städning, beställning av varor m.m. Utöver kafé och lunchservering erbjuder
Café Koopen catering samt arrangemang såsom påsklunch, midsommarbuffé, kräftskiva och
julbord. Varje månad invigs en ny utställning i kaféet. Ofta är det deltagare i Aktivitetshuset
som ställer ut sina bilder.
Varannan vecka har Café Koopen styrelsemöte. Kooperatörerna tar då gemensamt beslut
om sådant som rör kaféets verksamhet. Café Koopen är en av miljöförvaltningen godkänd
restaurangverksamhet.
Utvecklingsarbetet i Koopen har under året präglats av diskussioner om hur kaféverksamheten kan behålla sin ställning/status som socialt arbetskooperativ. Det snabbt ökande antalet
sociala företag med fokus på arbetslinjen och att sälja arbetsplatser till arbetsförmedlingen,
riskerar att krocka med kooperativets mål. Café Koopen skall vara ett ställe där man kan
utvecklas och återhämta sig i sin egen takt.
Handledarna har under året undersökt olika sätt att göra mer prisvärda inköp. Dessutom har
man tagit fram en utbildningsplan som bygger på materialet Visorek. Materialet kommer
från Scoopi och handlar om kvalitetsgranskning och utveckling av kooperativ verksamhet.
Under året har Café Koopen tagit emot två elever från Bräckegymnasiet och en från Ester Mosessons gymnasium. Att unga människor praktiserar på Café Koopen är lärorikt och
berikande för såväl ungdomarna som för kooperatörerna. Två kooperatörer har under året
deltagit i en utbildning i livsmedelshygien.
Under året har det varit mellan tio och tolv kooperatörer. Några kooperatörer har slutat eller
tagit längre pauser. Kaféverksamheten har därför tidvis varit underbemannad vilket har lett
till en högre arbetsbelastning för de övriga. Året avslutades med att handledarna hade ett
utvecklingssamtal med varje kooperatör.
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Gyllingen
Psykisk sjukdom i familjer skapar stress, inte minst för barnen. Stress hos barn tar sig ofta
uttryck i koncentrationssvårigheter, motorisk oro och diffusa somatiska symtom. Deltagande
i pedagogiska program innebär oftast stressreducering och tidiga insatser kan förebygga
psykiska svårigheter. Detta stöds både av forskning och av fjorton års egen erfarenhet. Ökad
kunskap skapar bättre dialog i hela familjen och ökad förståelse om den psykiskt sjuka och
dennas påverkan på familjen. Genom deltagande i pedagogiska program får barnen verktyg
att hantera det som finns i familjen och möjlighet att byta ut fantasier mot kunskap. Gyllingen erbjuder ett pedagogiskt program för barn och ungdomar som har någon i familjen som
är eller har varit psykiskt sjuk.
De barn och unga som kontaktar Gyllingens verksamhet erbjuds alltid gruppdeltagande och
i vissa fall individuella samtal. Deltagandet är frivilligt och introduktionen till verksamheten
anpassas till de enskilda familjernas önskemål. När det gäller barn-, mellan- och tonårsgrupper är det föräldrarna och den unge som är uppdragsgivare. Unga vuxna över arton år kan
själva söka stöd.
Grupperna är åldersindelade och startar utifrån efterfrågan. Under vårterminen har en barnen mamma- och en pappagrupp fullföljts. En tonårsgrupp som påbörjades under våren och
har avslutats under höstterminen. Höstterminen har också innehållit en barn- och en mammagrupp. Under senhösten har en mellangrupp startats som kommer att avslutas under vårterminen 2014. Om deltagarna själva efterfrågar det, erbjuds alltid återträffar. Antalet deltagare i barn- och ungdomsgrupper är i genomsnitt fem, i mamma- och pappagrupper något
färre.
Utöver gruppdeltagande har ett antal ungdomar kommit till Gyllingen för regelbundna individuella samtal, under året har det rört sig om upp till åtta personer. Det finns en stor efterfrågan på denna typ av stöd.
Tidigare deltagare och deras föräldrar kontaktar Gyllingen för råd och stöd även efter avslutad grupp. Till detta
kommer ytterligare många andra kontakter, som inte
alltid leder till gruppdeltagande men som kan beskrivas
som rådgivande samtal.
Målgruppen har på senare år vidgats till att inkludera
även neuropsykiatriska diagnoser. Detsamma gäller
psykisk sjukdom kopplad till somatisk sjukdom. Rekryteringsarbete till grupperna pågår ständigt med studiebesök av såväl professionella som enskilda.

PROJEKT

Gyllingen.

Projektet Inre rums utställning ”Psykets Historia” visades för sista gången 20 januari 2013.
Utställningen monterades ner efter att ha visats under tre år på Naturhistoriska museet i
Göteborg, på Bohusläns museum i Uddevalla, på Västergötlands museum i Skara, på Trelleborgs museum, på Mentalvårdsmuseet i Säter och slutligen på Skellefteå museum. Utställningen var mycket uppskattad och personal på Skellefteå museum berättade att det var den
enda utställning man fått köra ut besökare från vid stängningsdags.
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Under året har Gyllenkroken arbetat med att ta fram projektansökningar.
Medel har beviljats från ESF-rådet (Europeiska socialfonden) för att under sex månader
under 2014 göra en förstudie till projektet Den långa vägen. Förstudiens kortsiktiga mål är
att planera för ett projekt som fokuserar på individen i ett helhetsperspektiv, från grundläggande behov och kunskaper hela vägen fram till stöd på arbetsplatsen. Målet med genomförandeprojektet är att ta ett långsiktigt helhetsgrepp om personer med psykiska funktionsnedsättningar med inriktning på arbete.
En ansökan om bidrag från socialstyrelsen för att under 2014 utöka och utveckla meningsfull
sysselsättning för målgruppen personer med psykiska funktionsnedsättningar har beviljats.
Målet är att bredda Gyllenkrokens utbud till att omfatta även aktiviteter av mer praktisk
karaktär, dels utemiljö och trädgård och dels innemiljö med inredning, design och renovering.
Gyllenkroken är sedan 2011 en samarbetspartner i Projekt SocialAktion. Projektägare är
tidningen Socialpolitik med projektmedel från Allmänna arvsfonden. Under 2013 har Gyllenkroken medverkat i en ansökan om förlängning av projektet. Denna har beviljats. SocialAktions verksamhet finns på en handfull orter i landet och vänder sig till organisationer och
föreningar för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar samt till barn och
familjer i behov av samhällets insatser.
En ansökan till Allmänna Arvsfonden om medel till en förstudie kring en kortfilm för Gyllingens verksamhet har avslagits. Detsamma gäller en ansökan till Film i Väst om att göra en
film om barn till psykiskt sjuka föräldrar.

ARBETSINRIKTADE UPPDRAG
Gyllenkroken har under året utvecklat arbetet med rehabilitering med inriktning mot yrkesarbete. Som en följd av detta har Gyllenkroken valt att lämna anbud på arbetsmarknadspolitiska uppdrag. I de tecknade avtalen har Gyllenkroken säkrat möjligheten att arbeta
enligt metoden Miljöer för utveckling och med stiftelsens värdegrund som utgångspunkt. Ett
avtal som tecknats är RESA med Arbetsförmedlingen som uppdragsgivare. Arbetssättet är
att deltagarna coachas utifrån individuella intressen och önskemål och tränas i och förväntas
ta ansvar för att fullfölja påtagna arbetsuppgifter. Arbetssättet inkluderar även stöd i vissa
basfunktioner, såsom sociala kontakter, kollektivresande eller myndighetskontakter. På så
sätt blir den enskilde bättre rustad att klara ett framtida arbetsliv.
Ett annat avtal handlar om arbetsprövning på uppdrag av Göteborgs stad. Insatsen syftar till
att kartlägga en persons intressen och utvecklingsmöjligheter samt dennes fysiska, psykiska
eller sociala funktions- och arbetsförmåga ställt i relation till kraven på arbetsmarknaden.
En stor styrka är att man samtidigt som man praktiserar eller arbetstränar har tillgång till
aktivitetshusets hela utbud och där finns det tid och plats att ta itu med sin egen återhämtning
tillsammans med personal. Möjligheten till meningsfull sysselsättning i kvalificerade sammanhang främjar integration och återgång i samhälle och arbetsliv.
13 personer har under året deltagit olika typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, exempelvis bidragsanställning, praktikplatser och sysselsättningsfasen. Sysselsättningen sker i
stiftelsens reguljära verksamheter och ger ett mervärde för alla på arbetsplatsen.
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UTÅTRIKTAT ARBETE OCH SAMARBETEN
En del av Stiftelsen Gyllenkrokens verksamhet är att ta emot studiebesök och hålla föreläsningar. Under året beräknas ca 500 personer ha varit på studiebesök. Små eller stora grupper
av personer under utbildning, studenter från såväl gymnasie- och vuxenutbildningar som
från högskola besöker Gyllenkroken som en del av sin utbildning. Gyllenkroken tar även
emot hela arbetsgrupper för studiebesök. Några gånger har Gyllenkroken haft besök av tjänstemän och politiker från Göteborgs stad och från andra kommuner och även från Västra
Götalandsregionen. Under hösten var till exempel kommunstyrelsen ordförande i Göteborg
på besök. En konferens, som går av stapeln i april 2014, har planerats under året tillsammans
med Folkuniversitetet. Arbetet med riktade utskick av information pågår ständigt. Nya broschyrer skapades, trycktes och distribuerades under hösten. Information om verksamheterna
sker också regelbundet och frekvent via sociala medier.
På Gyllingen finns det alltid en öppenhet för att komma ut i olika arbetsgrupper inom socialtjänst och psykiatri för att informera om verksamheten och om barnens behov. Under året
har detta skett vid flera tillfällen. Nytt för i år är samarbetet med barnperspektivutvecklarna
inom psykiatrin, vilket har givit möjlighet att närvara regelbundet på Östra sjukhuset och
Mölndals sjukhus. Syftet är att skapa träffpunkter för både patienter och personal. Elevhälsan i Göteborg har under året bjudits in till informationsmöten. Dessutom är Gyllingen en
naturlig del av den samrådsgrupp kring målgruppen, barn till psykiskt sjuka, som finns i
Göteborg. Gyllingen har ett fortsatt givande samarbete med andra gruppverksamheter inom
Göteborgs stad i form av erfarenhetsutbyte. Detsamma gäller med BRIS, nätverket ”De
glömda barnen” och med projektet ”Barn som anhöriga”, som drivs av Social resursförvaltning.
Gyllingen har under hösten medverkat i en konferens (Våga möta alla barn) samt i utbildningen ”Vara vettig vuxen”.
Under året färdigställdes en artikel utifrån en intervjustudie av tidigare deltagare i Gyllingens program. Artikeln är publicerad i den internationellt kända tidskriften Journal of Child
Health Care.
Gyllenkroken utbildade under våren ett flertal hjärnkollsambassadörer från olika delar av
landet i att guida i utställningen ”En annan tid”. Denna visades sedan på rättspsykiatrin,
Brinkåsen i Vänersborg och personal från Gyllenkroken var med och invigde utställningen.
Under hösten återupptogs ett arbete som påbörjats under tiden med projektet Inre rum.
Personal från Gyllenkroken följde med och filmade en tidigare attitydambassadör, då hon
besökte Restad gård, tidigare Restads mentalsjukhus, där hon vårdades 1956. I samarbete
med filmverksamheten producerades en film på 30 min. Filmen heter ”Patienten är frisk och
pigg för övrigt”. I filmen berättas om hur den diagnos kvinnan då fick och det hon upplevde
där under tre månader, påverkat resten av hennes liv. Denna kvinna är i dag 78 år.
Filmen visades för första gången på Restad gårds konferensanläggning för studerande från
Lärcentrum Trollhättan tillsammans med en föreläsning av filmens huvudperson.
Stiftelsen Gyllenkroken är medlem i Famna, riksorganisation för vård och social omsorg
utan vinstsyfte. Flera ur ledningsgruppen har deltagit i nationella och lokala möten och seminarier. Gyllenkroken är också medlem i NSPHiG (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
i Göteborg) och deltar regelbundet i deras nätverksmöten. Gyllenkroken har under året haft
en representant i NSPHiG:s arbetsutskott samt i LGS (Ledningsgruppen för samverkan),
Temagrupp psykiatri och i Västkompetens. Stiftelsen Gyllenkroken är sedan flera år medlem
i Socialpsykiatriskt forum.
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Stiftelsens medlemskap i Öppna kanalen har inneburit en möjlighet för Aktivitetshuset att få
visa filmer på kanalen och även att få tillgång till en filmkamera.
I maj arrangerades den traditionsenliga Gyllenkrokens dag. Detta är en dag då verksamheter
visas upp för personer som inte redan är förtrogna med Gyllenkroken. Det kan vara både
personer inom vår målgrupp och föreningar och professionella av olika slag. Inbjudan till
dagen går ut brett.
Gyllenkrokens dag 2013 inleddes med lunch. Därefter följde diverse workshops, såsom
landskapsmåleri, musikvideo, photoshop och röstverkstad. På kvällen bjöd Gyllenkroken
på en lättare måltid och musikunderhållning av husets musiker. Dagen besöktes av ca 100
personer.

PERSONAL
Gyllenkroken har en engagerad och välutbildad personal som självständigt tar itu med utvecklingsarbete, förbättringsarbete och arbetsmiljöfrågor. Hela tiden med fokus på hur det
kan bli bättre för deltagare och boende.
Ledningsgruppen för stiftelsens verksamheter har under året förändrats. Tidigare verksamhetschef Lotta Ahlén ersattes i september av Emma Simonsson Vento. Linda Olsbjörk ersatte
Christer Larsson som ny samordnare för Aktivitetshuset. Sören Sjögren och Einar Trollerud
är kvar sedan föregående år. Ledningsgruppen har regelbundna protokollförda möten.
En gemensam personaldag hölls i april. Föregående års förbättringsteam inom Famnas
Värdeforum med deltagare från de olika personalgrupperna på Gyllenkroken presenterade
sitt arbete med kvalitetsfrågor.
Under hösten hade alla arbetsgrupper var för sig en planeringsdag som avslutades med ett
besök på Liseberg och ett gemensamt julbord för personal och kooperatörer.
Utöver fortsatt implementering av Magna Cura har boendepersonalen arbetat med en översyn av befintliga rutiner och med kvalitetsförbättringar. Stort fokus har lagts på arbetet med
den psykosociala arbetsmiljön.

ARBETSMILJÖ
Arbetsmiljön har ett naturligt utrymme på alla personalmöten. Det finns ständigt anledning
att fortsätta att arbeta med den och mycket kan förbättras. Årets arbetsmiljöenkät genomfördes i boendena tillsammans med verksamhetsansvarig. Denna visar på ett bättre resultat
än året före och en ny arbetsmiljöplan har upprättats, vari framgår såväl kortsiktiga som
långsiktiga mål. Till de långsiktiga målen hör fortsatt arbete med förtydligande av roller
samt kommunikation.
Under året har personlarm installerats på alla tre boendena. Det har förekommit två arbetsmiljörelaterade tillbud under året på ett boende, vilket hanterats enligt gällande rutiner.
Två medarbetare har uppdraget som lokalt skyddsombud inom boendena, varav en fullföljt
utbildningen ”Bättre Arbets Miljö” (BAM). Det andra skyddsombudet är också fackligt arbetsplatsombud för Kommunal och har fullföljt deras grundutbildning för arbetsplatsombud
under året. Detta ombud skall gå BAM under 2014.
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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. 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 medarbetare har ansvar
för det systematiska brandskyddsarbetet och för information om brandskyddet.

MILJÖ
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 kollektiv
åkande med kommunala färdmedel. En miljögrupp startades under året med medlemmar
från alla verksamhet inom stiftelsen. Syfte är att planera och diskutera inne- och speciellt
utomhusmiljön.

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 reparationer har genomförts under året. Bland annat har det gjorts en del förbättringar i den yttre miljön på såväl Fräntorpsgatan som på Hagforsgatan. För alla stiftelsens
fastigheter finns idag en flerårsplan för underhåll och renovering.
Stiftelsen Gyllenkroken har utöver de boende ytterligare två hyresgäster, Torpa Secondhand
m m i Hagforsparken och Hyresgästföreningen Centrum på Garverigatan 2B. Den stora
föreläsningssalen på Garverigatan 2B används flitigt av såväl de egna verksamheterna som
av externa.

B-huset på Garverigatan
fick nytt takskiffer under
hösten.
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BLICKAR FRAMÅT
Gyllenkroken skall:
• Alltid bedriva verksamhet
i linje med värdegrunden
• Utveckla innehållet i verksamheten
för att passa
målgruppens önskemål och behov samtid
igt som
man möter kraven från omvärlden
• Arbeta brett och aktivt för att öka kun
skap
och minska fördomar om psykisk ohälsa
• Vara en röst och en samverkanspartn
er
för personer med psykiska funktionsneds

ättningar

• Erbjuda mötesplatser för målgrupp
en
• Vara en tydlig och självklar aktör i
soc

ial omsorg

• Öka personalens delaktighet, inflyta
nde
• Vara en långsiktigt ekonomiskt hål
lbar
organisation
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och trivsel

Gyllenkrokens B-hus sett från Gullbergsbrogatan.
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Stiftelsen Gyllenkroken
857206-9915

www.gyllenkroken.se

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Stiftelsen Gyllenkroken får härmed avge
årsredovisning för perioden 2013-01-01 – 2013-12-31.

Allmänt om verksamheten
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 och ett korttidsboende på Garverigatan. Till detta kommer kontinuerligt olika projekt.
Den anslagsfinansierade delen utgörs av Aktivitetshuset, det sociala arbetskooperativet
Café Koopen och barn- och ungdomsverksamheten Gyllingen.
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
KASAM-begreppet. 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 samarbete med NSPHiG (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg) och
med attitydkampanjen (H)järnkoll är ett gott exempel på stiftelsens arbetssätt.
Sedan september 2013 har Stiftelsen Gyllenkroken en ny verksamhetschef, Emma Simonsson Vento, som efterträdde Lotta Ahlén. Det yttersta ansvaret för stiftelsen har en styrelse
bestående av sju ledamöter och två suppleanter med olika bakgrund. Under året har två
ledamöter avtackats och en nyrekrytering har påbörjats. Styrelsen har utöver årsmötet haft
fyra styrelsemöten under kalenderåret. Som stöd för verksamhetschefen finns en ledningsgrupp. Besökande och boende är delaktiga i utvecklingen av stiftelsens olika verksamhetsområden.
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Stiftelsen Gyllenkroken
Årsredovisning för 2013

Flerårsöversikt ( tkr )

Omsättning
Resultat efter finansnetto
Soliditet i %

2013

2012

2011

2010

2009

15 647
-1 428
15,9

18 285
191
29,2

18 982
231
25,4

18 632
1 059
21,2

17 671
483
14,3

Disposition av stiftelsens vinst:
Balanserat resultat

2 882 366
-1 428 300

Årets förlust
1 454 066
Totalt
Styrelsen föreslår att:
ny räkning överförs

1 454 066

Beträffande stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas
till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande
notanteckningar och kommentarer.
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Stiftelsen Gyllenkroken
Årsredovisning för 2013

Resultaträkning

Not

2013

2012

5 375 000
9 713 020
558 916
15 646 936

5 300 000
11 827 685
1 157 805
18 285 490

-1 833 104
-2 066 213
-12 722 851
-107 119
-124 983
-16 854 270

-2 216 701
-2 229 023
-13 193 646
-121 393
-124 984
-17 885 747

-1 207 334

399 743

14 462
-235 428
-220 966

37 828
-246 168
-208 340

-1 428 300

191 403

-1 428 300

191 403

1
Stifelsens intäkter m m
Göteborgs kommun, bidrag
Hyresintäkter och omvårdnadsersättningar
Övriga intäkter och bidrag
Summa intäkter
Stiftelsens kostnader m m
Lokalkostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning inventarier och bilar
Avskrivning byggnader
Summa kostnader

2
3
4
5

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa resultat finansiella investeringar
Resultat efter finansiella investeringar

Årets resultat
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Balansräkning

Not 2013-12-31 2012-12-31
1

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och bilar
Byggnader och mark
Finansiella anläggningstillgångar
Fonder
Summa anläggningstillgångar

4
5

49 560
4 248 719

156 679
4 373 702

6

179 154
4 477 433

179 154
4 709 535

719 314
182 444
29 133
563 849
1 494 740

1 613 175
299 719
132 080
596 962
2 641 936

Kassa och bank

3 160 666

2 508 295

Summa omsättningstillgångar

4 655 406

5 150 231

9 132 839

9 859 766

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Summa tillgångar
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7

Balansräkning

Not 2013-12-31 2012-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa eget kapital

8

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, fastighetslån
Skulder till kreditinstitut, billån
Summa långfristiga skulder

9

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter
Ställda pantbrev i stiftelsens fastighet
I övrigt har stiftelsen kommunal borgen som
säkerhet för lån från kreditinstitut
Ansvarsförbindelser
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10

2 882 366
-1 428 300
1 454 066

2 690 963
191 403
2 882 366

4 136 489
0
4 136 489

4 278 950
0
4 278 950

151 197
204 365
240 927
2 945 795

201 573
330 369
252 285
1 914 223

3 542 284

2 698 450

9 132 839

9 859 766

500 000

500 000

Inga

Inga

Noter
Not 1
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.
Intäkter
Hyresintäkter redovisas i den period som uthyrningen avser.
Erhållna bidrag och verksamhetsstöd redovisas i den period som bidraget/stödet avser.
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.
Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar.
Följandeavskrivningstider tillämpas:

50 år
5 år
5 år

Byggnader
Inventarier
Bilar
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.
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.
Leasingavtal
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal. Leasingavgifterna kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Kundfordringar
Kundfordringar redovisas som omsättningstillgång till det belopp som förväntas bli inbetalt
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Not 2
Arvoden och kostnadsersättningar

2013

2012

För revisionsuppdrag

92 229

55 000

Andra uppdrag

10 000

10 000

102 229

65 000

Ersättning till revisorer, Öhrlings PricewaterhouseCoopers
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Not 3
Medelantalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter
Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till :

2013

2012

Kvinnor

15

15

Män

13

14

28

29

635 061

482 834

8 518 867

8 746 860

9 153 928

9 229 694

-477 194

-330 973

3 015 931

3 025 104

606 006

602 667

12 298 671

12 526 492

Löner och ersättningar har uppgått till:
Styrelse och verksamhetsansvarig
Övriga anställda

Erhållet lönebidrag
Sociala avgifter enligt lag och avtal inklusive särskild löneskatt
Pensionskostnader
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

Antalet styrelseledamöter uppgick per balansdagen till 5 ( 7) varav 2 ( 3 ) är män.
Verksamhetschefen är i likhet med föregående år en kvinna.

Not 4
Inventarier och bilar

2013-12-31

2012-12-31

1 950 751

1 928 305

Årets inköp

0

22 446

Årets försäljningar och utrangeringar

0

0

1 950 751

1 950 751

-1 794 072

-1 672 676

-107 119

-121 396

0

0

-1 901 191

-1 794 072

49 560

156 679

Ingående anskaffningsvärden, varav mark 400 000

9 056 357

9 056 357

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

9 056 357

9 056 357

Statligt investeringsbidrag

-2 407 200

-2 407 200

Ingående avskrivningar

-2 275 455

-2 150 471

-124 983

-124 984

-2 400 438

-2 275 455

4 248 719

4 373 702

Ingående anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

Not 5
Byggnader och mark

Årets avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

Stiftelsens fastighet Sävenäs 171:2 är befriad från fastighetsskatt. Fastigheten Sävenäs 164:2
har numera också taxerats som skattefri vårdbyggnad. Stiftelsens byggnad på ofri grund,
Sävenäs 164:1 har åsatts ett taxeringsvärde på 372 000 kr.
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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 96,3 fondandelar och värdet på balansdagen uppgår till 234 706 kr.

Not 7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2013-12-31

2012-12-31

Förutbetalda hyror

294 880

294 880

Upplupna omvårdnadsintäkter

144 875

144 875

Övrigt

157 207

157 207

596 962

596 962

2 882 366

2 690 963

-1 428 300

191 403

1 454 066

2 882 366

571 632

573 420

3 564 857

3 705 530

4 136 489

4 278 950

331 111

319 920

Not 8
Eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Not 9
Långfristiga skulder
Skulder som förfaller till betalning mellan ett och fem år
efter balansdagen
Skulder som förfaller till betalning senare än
fem år efter balansdagen

Not 10
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förutbetalda omvårdnadsersättningar
Förutbetalt verksamhetsbidrag

1 325 000

0

Förutbetalda hyresintäkter

115 008

67 350

Upplupna semesterlöner

461 121

546 340

Upplupna sociala avgifter/ pensionsavgifter

377 951

441 177

Upplupen särskild löneskatt

138 499

310 032

2 234

2 452

Upplupna räntekostnader
Övrigt
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194 871

226 952

2 945 795

1 914 223
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