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Att vara en politiskt och religiöst obunden organisation 
betyder inte att man är opåverkad av de politiska och re-
ligiösa strömningarna i vår omvärld. Under 2014 har det 
skett saker på den offentliga arenan som vi har följt med 
intresse, som till exempel bildandet av den nya Folkhäl-
somyndigheten, och även E-hälsomyndigheten. Vi har 
också följt implementeringen av IVO:s (Inspektionen 
för Vård och Omsorg) uppdrag som tillsynsmyndighet. 
Vi hoppas att ovanstående förändringar ska bidra till att 
definiera och lyfta frågor som vi på Gyllenkroken är upp-
tagna av, som frågor om folkhälsa och hälsopromotion, 
tillgänglig vård, samt vård och omsorg av hög kvalitet. 

Vi har under 2014 sett oss om i en omvärld där klima-
tet hårdnar Vi har sett minskad medmänsklighet prägla 
många länders politiska klimat. Vi fick också se en val-
rörelse, där den viktiga frågan om icke vinstdrivande och 
idéburna organisationers erbjudande om mångfald och 
individanpassning, överskuggades av frågan om vinster 
i välfärden. I en mer avlägsen omvärld har vi under året 
sett oroligheter i öst, ofattbart många miljoner människor 
på flykt, kraftiga skyfall och översvämningar med flera 
naturkatastrofer. 

Mitt i denna värld står Stiftelsen Gyllenkroken pall. I våra 
stabila byggnader har vi under året erbjudit en trygg till-
varo för våra boende och besökare. 

Med vår engagerade och kompetenta personal har vi  
funnits på plats dygnet runt, året runt. 

Verksamhetschefen har ordet

 Vi har satt individen först och strävat efter att 
stödja till egenmakt, nyorientering och återhämtning. 

 Vi har respekterat den enskildes vilja och rätt till 
självbestämmande. 

 Vi har strävat mot att skapa en trygg tillvaro med 
social gemenskap meningsfull sysselsättning, ökad del-
aktighet på arbetsmarknaden och individuellt anpassade 
boendeformer. 

Arbetet med att förmedla att psykisk ohälsa är något som 
angår oss alla och för att förbättra människors villkor och 
samhällets attityder till psykisk sjukdom har blivit allt 
viktigare. 

I allt vi har gjort har vi har utgått ifrån att alla människor 
har lika värde och skall behandlas med respekt, att männ-
iskan är social, förändrings- och utvecklingsbar och vill 
ta ansvar för sitt liv. 

Kort sagt har vi även år 2014 strävat för att förverkliga vår 
vision om ett samhälle som ger utrymme för alla, där alla 
har rätt till ett värdigt liv. Och när jag tittar i backspegeln 
är jag fast övertygad om att Gyllenkroken har gjort skill-
nad 2014.
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Axplock från 2014

Två studenter från Göteborgs univer-
sitet skrev sin magistersuppsats i so-
cialt arbete om Stiftelsen Gyllenkro-
ken under sin tid som praktikanter 
hos oss. Citaten nedan handlar om 
hur den informella metod vi arbetar 
efter inte innebär ineffektivitet utan 
tvärtom främjar kreativitet och öpp-
nar upp för deltagande av fler perso-
ner. 

Citat ur uppsatsen:

“Informality does not necessarily 
mean ineffectiveness: though this 
strategy has no formal documenta-
tion of outcomes, it has produced 
tremendous results in service users.“ 

IBIS flyttar in
IBIS är i första hand en patient, an-
hörig- och närståendeförening, men 
välkomnar alla som vill fördjupa 
sina kunskaper om bipolär sjukdom 
och byta erfarenheter. IBIS anord-
nar bland annat månadsmöten, sam-
talsgrupper, ungdomsgrupper, stu-
diecirklar, anhörigträffar och Café 
IBIS. 2014 flyttade verksamheten in 
i Gyllenkrokens B-hus. Läs mer på: 
http://www.bipolarsjuk.se/

“The absence of rigid boundaries 
and the non-mandatory attendan-
ce practices, favors a greater parti-
cipation of clients in the use of this 
approach: Client’s voluntary partici-
pation fosters an informal/opened 
interaction and vice versa. In scena-
rios where legal and statutory power 
is required, this kind of actions may 
seem more complicated due to obli-
gatory statutory guidelines which 
inhibit the creative use of client’s 
knowledge.” 

M.Jones /P. Santos 2014 ”Room for im-
provement” Informal/opened working 
environments as a strategy for (mental 
illnesses) rehabilitation and its impact 
on family relations. Gyllenkroken Foun-
dation.

Socionomstudenter på praktik

Hästunderstödd 
rehabilitering
Vid enstaka tillfällen har vi kun-
nat erbjuda personer som bor på 
Gyllenkrokens korttidsboende att 
följa med till ett närbeläget stall för 
hästumgänge, ridning, stallsysslor, 
kvalitetstid med handledare och 
fikastund. Detta har varit mycket 
uppskattat och vi har tydligt kun-
nat se en ökning av välbefinnande, 
öppenhet, stolthet och självkänsla 
hos personerna.

Vi har samarbetat med Psykiatri-
samordning i Göteborgs angående 
brukarmedverkan i deras serie av 
Inspirationsseminarier på Burgår-
dens konferenscenter under hösten 
2014.H
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Intervjupersoner
Vi har hjälpt flera studenter på olika 
nivåer med att hitta intervjuperso-
ner. - bl.a. en uppsats på kandidat-
nivå:

”En av de viktigaste slutsatserna vi 
kommit fram till i resultatet är att 
återhämtning är en högst individu-
ell utvecklingsprocess men trots det 
går det att urskilja många likheter. 
Gemensamt för de flesta är att det 
har varit en professionell person 
som varit mest avgörande och den 
som gjort återhämtningen möjlig. 
Resultatet belyser också att ingen 
återhämtar sig ensam utan att pro-
cessen sker i relation till andra. En 
annan likhet är sysselsättningens be-
tydelse för personens återhämtning. 
Känslan av att tillhöra ett menings-
fullt sammanhang där personen får 
känna sig accepterad, respekterad 
och behövd är ytterligare en likhet.”

H.Hjärtström /S. Holmberg 2013
”Viljan att lyckas måste vara större än 
rädslan att misslyckas” - En kvalitativ 
studie om återhämtning från psykisk 
ohälsa.

Politiker på besök 
Under året har politiker från samt-
liga riksdagspartier bjudits in att 
ta del av information om Stiftelsen 
Gyllenkrokens verksamhet. 
De inbjudna som besökte 
Gyllenkroken var:
Daniel Bernmar(v), 
Ali Moeeni(s), och 
Mats Pilhem(v). 
Ihop med Famna 
arrangerades politiker-
möten och en politisk 
debatt inför kommunal-
valet på temat idéburna 
organisationers roll 
i Göteborg i framtiden. 

En annan tid
Under året har vi utfört service på den stora 
vandringsutställningen ”En annan tid ”som pro-
ducerades här på Gyllenkroken 2011 på uppdrag 
av SKL. Den finns att boka kostnadsfritt via 
Hjärnkoll. Endast frakt tillkommer.

Det är en utställning som vill in-
spirera, vidga perspektiven och 
förmedla kunskap inom frågor 
som rör psykiatrisk heldygnsvård, 
i går, i dag och i morgon. Framti-
den är en annan tid och de tanke-
frön vi sår i dag kan bli morgonda-
gens sanning.

www.hjarnkoll.se

HLR
 
Hösten 2014 genomgick 
alla anställda en utbildning 
i Hjärt- och lungräddning 
samt 72-timmar. Instruk-
törerna kom från Civilför-
svarsförbundet. En följd av 
att alla anställda genom-
gick utbildningen var att vi 
bestämde oss för att boka 
in Hjärt-och lungräddning 
även för våra boende och 
besökare under 2015. 

Hälsoträffar
Under hösten fick vi erbjudandet om att hälsoträffar kunde genom-
föras i samarbete med socialresursförvaltning.  
Under dessa träffar diskuterades kost, motion samt psykiskt och 
fysiskt välmående. Uppskattat av de ca 7 st besökare som deltog 
kontinuerligt. 

Axplock från 2014



6

Stiftelsen Gyllenkroken, 
organisation och visioner 

Stiftelsen Gyllenkroken är en idéburen organisation, politiskt och religiöst obunden med 
ändamål att skapa en meningsfull och trygg tillvaro med social gemenskap för personer 
med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa och deras anhöriga.
På Gyllenkroken är vår ambition att förbättra människors villkor och samhällets attityder till 
psykisk sjukdom. Vår utgångspunkt är att alla människor har lika värde och skall behandlas 
med respekt. Vi arbetar utifrån att människan är social, förändrings- och utvecklingsbar och 
vill ta ansvar för sitt liv.

Vår vision:
Ett samhälle 
som ger utrymme 
för alla.

Med det menar vi ett socialt hållbart 
samhälle fritt från fördomar, stigma-
tisering, förtryck och diskrimine-
ring, där mångfald och respekt för 
människors olikheter råder. 

Vår vision är också ett samhälle där 
alla har rätt till ett värdigt liv, fung-
erande samhälleliga stödfunktioner 
samt en tillgänglig och fungerande 
psykiatrisk och somatisk vård - lika 
för alla. 

Stiftelsen Gyllenkroken, organisation och visioner
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Våra mål:
På individnivå

 Att erbjuda meningsfull 
sysselsättning, individuellt anpas-
sade boendeformer, stöd och so-
cial gemenskap för personer med 
psykisk funktionsnedsättning och 
deras anhöriga. 

 Att stärka individen och 
stödja till egenmakt, nyoriente-
ring och återhämtning. Boende 
och besökare utvecklar sina kun-
skaper och färdigheter och stär-
ker sitt självförtroende i sin egen 
takt och med adekvat stöd. Bo-
ende och besökare skall ha möj-
lighet till återhämtning inom stif-
telsens verksamheter utifrån sina 
eget behov och egna möjligheter.
 
 Att arbeta för ökad käns-
la av sammanhang hos individen 
(KASAM).
Att kunna förstå sin omgivning, 
kunna hantera de resurser som 
står till förfogande och känna mo-
tivation och meningsfullhet med 
tillvaron ger en ökad hälsoupple-
velse.

 Att ha ett professionellt 
och engagerat bemötande.
Respekt för självbestämmande, 
integritet, trygghet och värdighet 
för boende, besökare, deltagare 
och deras anhöriga är en del i det 
dagliga arbetet för alla som arbe-
tar inom Stiftelsen Gyllenkroken.

 Att arbeta för en bra var-
dag och en bra arbetsplats
Deltagare, boende, besökare och 
anställda arbetar mot målen till-
sammans. 

På strukturell nivå

 Att erbjuda ett varierat 
utbud av meningsfull sysselsätt-
ning, utbildningar och projekt för 
vår målgrupp, samt utrymme och 
möjlighet att påverka sin vardag 
och sin rehabilitering i gemen-
skap med andra. 

 Att som idéburen organi-
sation, i samarbete med stat och 
kommun arbeta för ökad delak-
tighet på arbetsmarknaden för 
målgruppen. 

 Att förmedla att psykisk 
ohälsa är något som angår oss 
alla. 

 Att arbeta för att öka kun-
skapsnivån om psykiska funk-
tionsnedsättningar i samhället. 
Kunskap ger ökad beredskap och 
ökad trygghet i att möta egen och 
andras psykiska skörhet.

 Att arbeta för förbättra-
de attityder till psykisk sjukdom 
i samhället. Genom att föreläsa, 
möta, upplysa och utbilda vill vi 
genom kunskapsförmedling bi-
dra till förändring av attityder och 
fördomar och öka förståelse kring 
psykiska funktionsnedsättningar.

 Att söka samarbete med 
andra organisationer med liknan-
de målsättning.

Så arbetar vi mot våra mål: 

 Genom frivillighet och 
eget initiativ. 

 I en öppen verksamhet 
med social samvaro och gemen-
skap.

 Med ett resursorienterat 
förhållningssätt och fokus på 
styrkor och egenmakt.

 Individanpassat  och  
situationsorienterat.

 Med hög grad av del-
aktighet, meningsfullhet, och 
tydliga mål.

 Genom grupparbeten, 
grupprocesser och interaktion.

 Genom överlämnande  
av ansvar.

 Med hög grad av tillgäng-
lighet i fysisk och psykosocial 
miljö. 

Stiftelsen Gyllenkroken, organisation och visioner

WEBB: www.gyllenkroken.se
INSTAGRAM: @gyllenkroken
FACEBOOK: Stiftelsen Gyllenkroken
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Organisation 

Stiftelsen Gyllenkroken består av en intäktsfinansie-
rad del, och en anslagsfinansierad del. Den intäkts-
finansierade delen utgörs av ett gruppboende på 
Fräntorpsgatan, ett kollektivboende på Hagforsga-
tan och ett korttidsboende på Garverigatan, samt 
av olika projekt och uppdrag. 

Den anslagsfinansierade delen utgörs av Aktivitets-
huset, det sociala arbetskooperativet Café Koopen 
samt barn- och ungdomsverksamheten Gyllingen.

Stiftelsen leds av verksamhetschef Emma Simons-
son Vento. Som kanal för samordning och informa-
tionsöverföring mellan Stiftelsens olika verksam-
hetsdelar finns en ledningsgrupp. Ledningsgruppen 
består av samordnare för Gyllingen, Aktivitetshus, 
boendena samt samordnaren för projekt och upp-
drag. 

Det yttersta ansvaret för stiftelsen har en styrelse, 
som utöver årsmötet har haft fem styrelsemöten 
under kalenderåret 2014. Styrelsen består av: 

Ordförande 
Berit Jóhannesson,  
fd riksdagspolitiker

Vice ordförande 
Lars Eriksson,  
överläkare, Rättspsykiatriska vårdkjedjan / SU
 
Ordinarie ledamöter
Per Svensson, 
civilekonom
Karin Hallén, 
enhetschef / SU
Hannes Lloret Andreasson, 
psykolog
Eva Bivall, 
socionom
Petra Linnsand, 
psykolog
  
Ersättare
Elisabeth Olin, 
fil dr Inst.för Socialt arbete Gbg:s universitet
Andreas Åhs, 
kommunikatör Folkuniversitetet
Rigmor von Zweigbergk, 
chef Konsument och medborgarservice
 

Utsmyckning stora konferensrummet.

Utsmyckning stora konferensrummet.

Stiftelsen Gyllenkroken, organisation och visioner
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Utsmyckning stora konferensrummet.

Utsmyckning stora konferensrummet se sid 15.

Stiftelsen Gyllenkroken, organisation och visioner
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Boenden

Under 2014 har Gyllenkrokens tre boenden haft stort ut-
byte med varandra. De boende har möjlighet att röra sig 
mellan de olika boendeformerna, och under året har två 
personer flyttat från Hagforsgatans kollektivboende till 
korttidsboendet på Garverigatan.   

Personalgruppen består av totalt tolv fasta tjänster inklu-
sive samordnaren. All boendepersonal har gemensamma 
personalmöten och handledning var fjortonde dag vilket 
ger en tät kontakt och kännedom om aktuella frågor på 
respektive boende. I korttidsboendet och i gruppboen-
det finns det personal 24 timmar om dygnet och ytter-
ligare en personal i beredskap, som skall kunna infinna 
sig inom 30 minuter. Personal rör sig mellan boendena, 
särskilt timvikarier, men också fast personal. Samordnar-
tjänsten har roterats under året, och sedan den 1/11-14 
finns en ny samordnare på plats för boendena.

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 lägen-
heten. 

Det dokumentationsprogram, som används i boendena, 
är Magna Cura, Pulsens dokumentationsprogram för bo-
ende enligt SoL och LSS. All personal är utbildad i pro-
grammet 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 in-
dividuell genomförandeplan. 

Fräntorpsgatan /Hagforgatan

Här finns plats för 12 personer i egna lägenheter. Grupp-
boendet har tillstånd enligt LSS. 

Under 2014 har de boende på Fräntorpsgatans grupp-
boende och på Hagforsgatans kollektivboende fått stöd 
i vardagen av de boendeassistenter som har sin arbets-
plats på Fräntorpsgatan, men också av andra anställda på 
Gyllenkroken som de kommer i kontakt med genom den 
koppling som finns mellan de olika enheterna. 

Ett sätt att motivera och aktivera är att upprätthålla dag-
liga rutiner. Personalen arbetar med löpande dokumen-
tation för de boende och genomförandeplaner följs och 
uppdateras regelbundet. Flera av de boende har regelbun-
den kontakt med Aktivitetshuset och deltar i grupper och 
aktiviteter där. De boende har också aktiviteter utanför 
Gyllenkroken, såsom kurser, gym, promenader. Dessa 
aktiviteter genomförs på egen hand eller med motivation 
och/eller tillsammans med personal. Under året har en 
av de boende åkt på en dagstur till Danmark/Skagen till-
sammans med två boendeassistenter. Med den så kallade 
aktivitetspengen som alla boende har rätt till kan de ock-
så få ekonomiskt stöd till aktiviteter.   

Intäktsfinansierad verksamhet

Siversmide var en populär aktivitet för korttidsboende.

Intäktsfinansierad verksamhet
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Förbättringsarbete

På Fräntorpsgatans och Hagforsgatans boenden arbetar 
personalen med ständiga förbättringar. Under 2014 var 
fokus på tydliggörande och förbättring av rutinerna kring 
medicinhantering, vad gäller uthämtning, beställning, 
handräckning och förvaring av medicin. Uppdaterade 
rutiner är nu implementerade, finns nedtecknade och väl 
synliga för all berörd personal. 

Ett annat förbättringsområde har varit kring måltiderna. 
Externa föreläsare har bistått med expertis på kostområ-
det och diskussion har förts med de boende och deras 
anhöriga kring hur måltiderna kan se ut för att passa var 
och en.

Under 2014 har vi utökat de fasta tiderna för personal 
på Hagforsgatan. Vid två tillfällen per vecka befinner sig 
personal på Hagforsgatan och har möte med samtliga bo-
ende samt individuella möten/boendestöd. Utöver de fas-
ta tidpunkterna finns personalen tillgänglig dygnet runt 
för den boende som behöver det. Under året som har gått 
har behovet av stöd varierat och boendeassistenterna har 
anpassat sig efter de boendes behov, som har definierats 
gemensamt i form av en individuell genomförandeplan. 

Ute-gruppen har arbetat med utemiljön kring alla våra fastigheter. Många hyresgäster har varit med i arbetet.

Intäktsfinansierad verksamhet

In- och utflytt

Under året har två personer flyttat från Hagforsgatans 
kollektivboende till korttidsboendet på Garverigatan. 
Två nya hyresgäster har flyttat in i lägenheter på Hagfors-
gatan. På Fräntorpsgatan har inga in- eller utflyttningar 
skett under året. 

Egen balkong och gemensam uteplats på Hagforsgatan.
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Korttidsboendet 
Verksamheten bedrivs med SoL-tillstånd. Under 
2014 gick Korttidsboendet från att ha som lägst tre 
personer boende till att ha fullt i alla 14 rum. Detta 
innebär inte bara en stor förändring under året, utan 
är också den högsta beläggningsgraden på fyra år. 

De flesta boende kommer ifrån Mölndals kommun, 
via ett ramavtal som tecknades den 1/7-14. I avtalet 
med Mölndals stad ingår två olika typer av boende: 
akut boende utan stöd och korttidsboende. I några 
fall har personer kommit till boendet akut, och se-
dan kunnat stanna kvar som boende på korttid. Vi 
har även haft direktupphandlingar av korttidsboen-
de från Göteborgs stad och Partille kommun. 

De boende har många olika nationaliteter och olika 
bakgrund. Många av de boende har neuropsykia-
trisk funktionsnedsättning eller psykossjukdom. Ål-
dersspannet är från 18 till 65 år, med ett ungefärligt 
genomsnitt på 40 år. 

Personalen på korttidsboendet är behjälpliga med 
motivation och stöd i vardagen för de boende, inte 
minst i praktiska frågor. I och med avtalet med 
Mölndal har vi märkt en ökning i antalet skjutsning-
ar, som en följd av att de boende har något längre väg 
till sina vård- och myndighetskontakter, och därmed 
kan behöva mer stöd med att ta sig till möten. Per-
sonalen är också ett stöd i medicinhantering för de 
boende, på vilket sätt stödet ska se ut beslutas i sam-
råd med den boende och med behandlande läkare. 

De boende erbjuds stöd till aktiviteter, både i Gyllen-
krokens egen verksamhet och utanför. Under 2014 
har de boende bland annat deltagit i studiecirklar i 
silversmide och musik i aktivitetshuset. Den så kall-
lade aktivitetspengen som alla boende har möjlighet 
att ta ut för att bekosta aktiviteter har bland annat 
använts till massage, garn och stickor, litteratur, 
gymkort samt biobesök. 

Vi har under året valt att sätta in en extra personal 
på dagtid, vilket ger god kontinuitet för de boende, 
i synnerhet vad gäller stöd kring vård- och myndig-
hetskontakter. Rekryteringar har genomförts löpan-
de för att säkra att fast personal finns på samtliga 

schemarader samt att det finns timvikarier vid ordi-
narie personals frånvaro. 

Boendepersonalen på korttidsboendet har bytt kon-
tor under året. Det nya kontoret har mer utrym-
me, vilket är nödvändigt med högre personaltäthet. 
Rummet är också bättre ur säkerhetssynpunkt, då 
det har utgång åt två håll. 

2014 har varit ett år med stor variation på korttids-
boendet, med upp- och nedgångar. Nu ser personal 
och boende fram emot ett 2015 med fortsatt med-
vind i seglen. 

Ett
 å

r a
v 

st
än

di
ga

 fö
rb

ätt
rin

ga
r -

 b
åd

e 
ut

e 
oc

h 
in

ne
!

Intäktsfinansierad verksamhet



13

Intäktsfinansierad verksamhet



14

Sysselsättning för personer 
med psykiska funktionsnedsätt-
ningar - Socialstyrelsen 2014
Med ek. stöd från Socialstyrelsen bildade vi två nya 
öppna arbetsgrupper, dels  en Utemiljö-grupp med 
mkarkunderhåll och odling, dels en Innemiljö-grupp 
med inredning och design. 

Utemiljö 
Utemiljö-gruppen startade direkt i januari med pla-
nering och förberedelser. Med tiden formades en 
kärntrupp med tre  män och tre kvinnor som konti-
nuerligt arbetade tillsammans med handledaren.

Gruppen var öppen och dynamisk och hade flera 
personer som deltog i mindre omfattning efter ork 
och dagsform, och ytterligare många personer som 
deltog genom att vara närvarande, titta på och på så 
sätt ändå känna sig delaktiga. Tack vare kärntruppen 
som fungerade väl, stöttade och uppmuntrade var-
andra kunde arbetet utföras och utrymme fanns för 
de många deltidsdeltagarna som deltog efter förmå-
ga, de togs väl emot och stöttades och uppmuntrades 
på samma sätt. 

Arbetet bestod av underhållsarbete på grönområde-
na och odling kring våra fyra fastigheter -
klippa gräsytor, rensa ogräs, trimma buskar och träd 
och att odla nyttoväxter som sedan användes i vårt 
lunchcafé. Om än odlingen än så länge sker på för-
sök och i blygsam skala, var det en stor händelse när 
vi flera dagar kunde servera nyskördad potatis och 
squash i Café Koopen.

Utemiljö-gruppens dynamiska och inkluderande 
arbetssätt gjorde att den blev mycket populär och 
många fick tillfälle att delta efter förmåga.

”Jag tycker om att se saker växa, se färg och form i buketter, 
jag gillar den konstnärliga biten i odlandet. Det är kul att ta 
skott och plantera, jag vill fortsätta plantera där jag bor, blom-
mande buskar och fruktträd i trädgården, kanske kryddväxter.

Att jobba ute är bra både psykiskt och fysiskt, man får lite 
självdistans. Det är lättare att bygga upp sig själv när man har 
så fina goa arbetskamrater.”

Personer i olika arbetsmarknadsåtgärder 2014:  Förstärkt arbetsträning - 1 person,  Fas 3 - 3 personer,  RESA - 3 personer,  Anställda med stöd - 3 personer,  Praktik - 3 personer, Personligt biträde -1 person.

Intäktsfinansierad verksamhet
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Innemiljö 
 
Gruppen bildades av personer som gått i konst-
skolan, och nu målar och skapar på egen hand i 
vår öppna ateljé och när utrymme finns på kvällar 
och helger. Dessa personer hade länge önskat en 
handledare och sätt att fortsätta sin konstnärliga 
utveckling. Också här bildades en kärntrupp på 
fem personer, två män och tre kvinnor. Ytterligare 
personer deltog efter förmåga. Under yrkeskunnig 
handledning arbetade gruppen med inrednings-
design; färg och komposition, ljussättning, textilt 
arbete och konstnärlig utsmyckning.

Här koncentrerade vi arbetet till vår stora föreläs-
ningssal  och gav gruppen ett konkret uppdrag som 
kunde utföras inom den begränsade tiden.
Det fanns en deadline och en uppdragsformulering 
att förhålla sig till och det fungerade väl. Vi ser här 
igen att ett kvalificerat uppdrag, med ett rimligt 
tidsperspektiv, bra gruppdynamik och kompetent 
handledning har positiv inverkan och bidrar till att 
deltagarna känner delaktighet och motivation samt 
ökar sin funktionsnivå och yrkesmässiga förmåga.

Arbetsuppgifternas autenticitet inverkade posi-
tivt på deltagarnas engagemang, motivation och 
självkänsla. En persons självkänsla har ett starkt 
samband med hur kompetent hon upplever sig vara 
inom områden hon själv bedömer som viktiga. 
Självkänslan är nära sammankopplad med självför-
troendet och upplevd framgång inom för personen 
viktiga områden.

Det blev en festlig invigning med inbjudna gäster 
och underhållning – allt på gruppens eget initiativ 
och planering.

”Jag mådde riktigt dåligt psykiskt och fysiskt, låg bara hemma i 
lägenheten. Boendestödet kom hit med mig. 

Att jobba i ute-gruppen har stärkt mig både fysiskt och psykiskt 
och jag började äta riktigt igen. Jag funkar bättre, kan koncen-
trera mig bättre, det är bra att komma ut bland människor. Det 
var underbart att lyckas komma upp för första gången på mor-
gonen. Att ha ett mål och några som väntar på en.” 

”Jag kan leva i nuet när jag är här på Gyllenkroken. 
Jag har bara gråtit och gråtit och nu äntligen 
får jag skratta!”

Personer i olika arbetsmarknadsåtgärder 2014:  Förstärkt arbetsträning - 1 person,  Fas 3 - 3 personer,  RESA - 3 personer,  Anställda med stöd - 3 personer,  Praktik - 3 personer, Personligt biträde -1 person.

Intäktsfinansierad verksamhet
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Den långa vägen –  
Europeiska Socialfonden
Förstudie, programområde 2 
Ökat arbetskraftsutbud.

Erfarenheter från våra verksamheter på Stiftelsen Gyl-
lenkroken och från brukarrörelsen visar på ett stort och 
ökande gap mellan de krav som ställs på personer med 
psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbets-
marknaden och de insatser som finns att tillgå. Arbets-
löshets och ohälsotalen består eller ökar för målgruppen.

Vår hypotes var att bristande samverkan kring individen 
från vård och myndigheter och avsaknaden av en hel-
hetssyn på den enskilda individen är en av orsakerna till 
ovanstående problem.

Vi valde att lägga tyngdpunkten i förstudien på bruka-
rens behov och har genom enskilda djupintervjuer samt 
workshop i grupp, kartlagt och sammanställt brukaren/
klientens egen problembeskrivning och behov. 

I analysen identifierades fyra problemområden:
1) Myndigheters bemötande och brist på tillgänglighet.
2) Att inte bli sedd och lyssnad på. 
3) Svårt att få tillträde till arbetsmarknaden.
4) Fysisk ohälsa och praktiska problem.

Enligt intervjupersonerna var den vanligaste enskilda 
upplevda orsaken till att hen befann sig i en position 
långt ifrån arbetsmarknaden brister i kontakt med vård 
och myndigheter.

Misslyckad kontakt orsakar stress och ångestpåslag med 
handlingsförlamning och disempowerment som en följd. 
Begreppet disempowerment innebär att återkommande 
upplevda misslyckanden har en negativ påverkan på in-
dividens funktionssätt och reducerar de förmågor man 
har från början. Viktigt i alla återhämtningsprocesser är 
möjligheten att kunna lyckas.

I intervjuer med handläggare och andra professionella 
anses genomgående att bristen på ett helhetsperspektiv 
och samverkan kring klienten som ett problem. Exempel-
vis efterlyser representanter från arbetsförmedling och 
försäkringskassa mer kunskap om hur informationen till 
klienten bör ges och följas upp. I uppföljningen finns idag 
stora brister som dels beror på otillräcklig kunskap och 
för få verktyg men också på tids och resursbrist. Brist på 
och svårigheter med samverkan mellan och inom myn-
digheter är ett ständigt återkommande problem.

I vår förstudie identifierade vi angreppssätt och samar-
beten som inte är prövade. Vår intention är att ta vara på 
resultaten och arbeta vidare med våra samarbetspartners 
på olika sätt i nya ansökningar. 

I vårt samhälle ökar subspecialiseringen inom vård och 
myndigheter, med fler personkontakter, sämre konti-
nuitet och komplicerade strukturer som är svåra att 
överblicka för klienterna.

Vi ser klara fördelar för brukaren/klienten att fristå-
ende, idéburna organisationer med brukarens behov 
i fokus bereds möjlighet att stödja, samverka och in-
teragera i praktiska aktiviteter för att motverka ökad 
utslagning och ohälsa.

Workshop i ESF projektet.

Intäktsfinansierad verksamhet
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Arbetsprövning 
Göteborgs stad

Under 2014 skrev vi ramavtal med Göteborgs stad om 
tjänsten Arbetsprövning. 

Målgruppen är män och kvinnor över 18 år som har svårt 
att komma ut i arbete och står långt från arbetsmarkna-
den. Målgruppen erhåller ekonomiskt stöd eller andra 
insatser från socialtjänsten.

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. Personen arbetsprö-
var under tre månader. Avtalet trädde i kraft 1 oktober. 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bedriver 
sedan 2009 på Regeringens uppdrag upphandlade sys-
selsättningsverksamheter med rehabiliterande inslag 
för personer med psykisk funktionsnedsättning. Målet 
är att fler personer med psykisk funktionsnedsättning
ska kunna försörja sig genom eget arbete och att de 
som har svårt att delta på den reguljära arbetsmarkna-
den ska erbjudas en meningsfull sysselsättning.

Besök hos organisationen Mind i London, och 
på Museum of Londons magasin under ESF projektet.

RESA - Rehabilitering, 
sysselsättning, arbete 
Arbetsförmedlingen

Personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk 
funktionsnedsättning har ofta stora svårigheter att få ar-
bete och riskerar utslagning från arbetsmarknaden. Er-
farenheten visar att arbetslöshet ofta allvarligt förvärrar 
prognosen för personer som har en psykisk sjukdom eller 
psykisk funktionsnedsättning. Många skulle emellertid 
kunna fungera väl i arbeten som anpassats efter indivi-
dernas särskilda förutsättningar och behov.

Tjänsten avser sysselsättningsplatser med rehabiliterande 
inslag hos företag/föreningar med målsättningen att del-
tagaren får arbete eller meningsfull sysselsättning. För att 
deltagaren ska återvinna funktioner, självförtroende och 
motivation krävs ändamålsenliga rehabiliterande inslag 
som utvecklar arbetsförmågan.
 
Sysselsättningsplatser syftar till att deltagaren, utifrån 
sina förutsättningar, får en möjlighet att utveckla sin ar-
betsförmåga och därefter, så långt som möjligt, ska kunna 
försörja sig genom eget arbete. Under året var 3 personer 
i sysselsättning som RESA placeringar. Projektet avsluta-
des av Regeringen 2014-12-31.

Intäktsfinansierad verksamhet
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De anslagsfinansierade verksamheterna inom Stiftelsen Gyllenkroken är Aktivitetshuset, Café Koopen och 
Gyllingen. Dessa verksamheter finansieras av Göteborgs stad genom anslag från Social Resursförvaltning. 
Personalen har under 2014 bestått av sex handledare på Aktivitetshuset och Café Koopen, sammanlagt 4,7 
årsarbetare samt tre gruppledare på Gyllingen, sammanlagt 2,4 årsarbetare.

Anslagsfinansierade 
verksamheter

Gyllingen

Grupper och enskilda samtal

Under vårterminen avslutades en mellangrupp som star-
tades hösten 2013. En tonårsgrupp genomfördes samt en 
mamma- och en pappagrupp. Under höstterminen ge-
nomfördes en barngrupp, en unga-vuxna-grupp samt en 
mammagrupp. Totalt antal deltagande i årets grupper var 
36 stycken. Likt tidigare år har grupperna haft återträffar, 
då deltagarna själva efterfrågat det.

Enskilda samtal har under senare år blivit ett komplement 
till gruppdeltagande och kan även vara en förutsättning 
för att senare delta i grupp såväl som något som efter-
frågas efter gruppdeltagande. Det erbjuds i första hand 
till tonåringar och unga vuxna och under året har mellan 
fem och tio personer haft pågående kontakt, de flesta en 
gång i veckan. Kortare insatser med enskilda samtal har 
också erbjudits barn vid några tillfällen under året i vän-
tan på att de ska kunna delta i lämplig grupp. Även för-
äldrar har getts sådant stöd i väntan på grupp. Det finns 
en stor efterfrågan på denna typ av stöd och Gyllingen 
har under året arbetat med att knyta kontakter i staden 
för att kunna hänvisa sökande vidare när resurserna för 
att ta emot fler saknas. Att kunna starta grupper för unga 
vuxna med jämna mellanrum minskar också trycket när 
det gäller enskilda samtal. 

Tidigare gruppdeltagare och deras föräldrar har kontak-
tat verksamheten för råd och stöd. Till detta kommer yt-
terligare många andra kontakter, som inte alltid leder till 
gruppdeltagande men som kan beskrivas som rådgivan-
de samtal.

Rekrytering av deltagare

Rekrytering av deltagare till verksamheten måste ständigt 
pågå för att nå målgruppen. Under 2014 har Gyllingen 
haft många studiebesök, i snitt ett var fjortonde dag. De 
som besökt har bland annat varit studenter från olika ut-
bildningar inom vård och socialt arbete, familjehem, yr-
kesgrupper från socialtjänst och psykiatri samt elevhälso-
personal. Vid studiebesöken informerar vi om vad vi gör 
och varför vi gör det. Liksom hösten 2013 riktade vi en 
särskild inbjudan till elevhälsan, många andra har själva 
tagit kontakt för att boka studiebesök.

För att nå patienter och personal i psykiatrin har Gyl-
lingen under året funnits på plats på olika sätt i både 
öppen- och slutenvården. I samarbete med psykiatrins 
barnombud har vi fått möjlighet att vara på plats för att 
möta inlagda patienter som är föräldrar samt personal 
på avdelningarna. Detta har skett vid ett tiotal tillfällen. 
Gyllingen har också inbjudits till att informera personal 
i öppenvården samt en föräldragrupp på bipolärmottag-
ningen. Vid två tillfällen har vi deltagit i temadagar på 
skolor och mött elever i högstadiet och gymnasiet.

Föreläsningar

Det är inte ovanligt att Gyllingens personal engageras 
som föreläsare i olika sammanhang. 2014 deltog vi bland 
annat på Göteborgs Universitets steg 1-utbildning, på 
utbildningsdag med tema anhöriga anordnad av stadens 
psykiatrisamordnare och vid olika utbildningar för soci-
altjänstens personal.

De största insatserna när det gäller föreläsningar gjor-
des genom att Gyllingen delarrangerade två konferenser, 
en på våren och en på hösten. Den första, i samarbete 

Anslagsfinansierade verksamheter
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med Folkuniversitetet, hade rubriken ”Sammanhang för 
utveckling – socialpsykiatri i Göteborg”. Denna heldag 
lockade drygt 80 personer (fullbokat) och de fick ta del 
av föreläsningar av Bengt Brülde och Helena Johansson 
från Göteborgs Universitet samt av föreläsningar om Stif-
telsen Gyllenkrokens verksamhet som personalen höll. 
Konferens nummer två arrangerades tillsammans med 
Bojen och Solrosen och hade temat ”Barngrupper – en 
möjlighet till bearbetning”. Deltagarantalet var 240 per-
soner (fullbokat). Dagen inleddes med information om 
barnverksamheterna Gyllingen, Solrosen och Bojen och 
fortsatte med föreläsningar om skam (Göran Larsson) 
och om vad som kan hjälpa barn i utsatta livssituationer 
(Kjerstin Almqvist). 

Kompetensutveckling

- Deltagande i utbildning i metoden Beardslees
  familjeintervention.
- Deltagande på konferens om små barn och trauma. 
- Deltagande på konferens om barn som anhöriga. 

Utveckling av verksamheten

- Genomfört unga-vuxna-grupp.
- Sökt möjligheter och resurser att erbjuda gruppdel      
  tagande för barn med föräldrar med neuropsykiatriska          
  diagnoser.
- Sökt projektmedel från Allmänna arvsfonden samt      
  Kronprinsessparets bröllopsstiftelse till skolprojekt.
- Sökt kontakt med Västra Götalandsregionen för eventu- 
  ell finansiering av verksamhet riktad mot sjukvården.

Mammagrupper

I samarbete mellan Aktivitetshuset och Gyllingen starta-
des mammagrupper under såväl vårterminen som höst-
terminen. Dessa nådde ett antal mammor som hade det 
gemensamt att de upplevt att den psykiska hälsan vid nå-
got tillfälle sviktat. 

Målet med grupperna var att ge mammorna möjlighet att 
själv tillsammans med andra få reflektera över sitt föräld-
raskap och att ha såväl barnets som mammans perspektiv. 

Ett fokus är hur barnet upplever det och hur man som 
mamma kan prata med sitt barn om hur man mår psy-
kiskt och varför man skall göra det, dvs barnens behov 
och mammans behov. Det senare kan handla om hur 
man kan få hjälp t ex av nära men också av professionella. 
Genom att stärka och bekräfta deltagarna kan de också få 
stöd i att hjälpa och bekräfta sina barn. Upplägget är att 
samla mammor och ge möjlighet till ökad kunskap och 
öppenhet. 

Rekrytering av deltagare till mammagrupperna görs såväl 
via information i Aktivitetshuset, på Gyllingen och kort-
tidsboendet, som genom att personal i psykiatrin, främst 
kuratorer, får information att sprida till sina patienter. 
Vetskapen om att vi erbjuder mammagrupper har spri-
dit sig och det är inte ovanligt att förfrågningar angående 
gruppmedverkan kommer.

Nätverk 

Deltagande i tre nätverk:
- Nätverket de glömda barnen Göteborg.
- Nätverk med elevhälsa och psykiatri.
- Nätverk med andra organisationer som arbetar med    
  gruppstöd. (Bojen, Solrosen, Bona Via)
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Aktivitetshuset

Aktivitetshuset är en frivillig och öp-
pen verksamhet. 150 personer be-
söker huset regelbundet, ofta åter-
kommer man flera dagar per vecka. 

Musikverksamheten

Till vår musikverksamhet hör musik-
verkstäderna, kör, gitarrkurser samt 
inspelningsstudion. Musikverksta-
den är en öppen verksamhet med 
två träffar per vecka. Den drivs som 
studiecirkel med handledare från 
ABF samt musikansvarig handledare 
i huset och besöks av ca 15 personer 
vid varje tillfälle. Målet för många är 
att ”repen” ska leda till att man fram-
träder på vår kulturafton.

Husets deltagare erbjuds också möj-
ligheten att spela in i vår semipro-
fessionella inspelningsstudio. Som 
inspelningstekniker fungerar dels en 
cirkelledare samt en person i arbets-
marknadspolitisk åtgärd. Studiotider 
erbjuds vid tre tillfällen i veckan och 
är i stort sett alltid fullbokad.

En gång per vecka är det körsång i 
caféet enligr metoden ”Sång för alla”. 
Sex till tolv personer deltar kontinu-
erligt. Vi har två gitarrgrupper som 
pågår. En fortsättningsgrupp som är 
inne på sitt fjärde år med ca tio delta-
gare, samt en nybörjargrupp med ca 
fem deltagare.

Konstskola

Konstskolan är en grundläggande 
konstnärlig utbildning som omfattar 
två terminer. Eleverna går 15 studie-
timmar per vecka, fördelat på tre da-
gar under tolv veckor. Undervisning 
sker i kroki, teckning, akvarellmåle-
ri, akrylmåleri, skulptur och utställ-
ningsteknik. Varje termin i Gyllen-
krokens konstskola avslutas med en 
elevutställning i Café Koopen. 

De elever som önskar får individuellt 
stöd och råd tex med arbetsprover 
inför ansökningar till högre konstut-
bildningar. Vi kan också erbjuda 
uppföljning och fortsatt stöd för de 
personer som blir antagna till andra 
skolor. Vi anlitar välutbildade konst-
närer som lärare.

Konstskolans elever har under ut-
bildningen även tillgång till våra 
andra verksamheter och deras hand-
ledare såsom filmstudio, musik och 
inspelningsstudio och mediaverk-
stad. Stiftelsen Gyllenkroken kan 
också erbjuda enskilda stödsamtal 
och annat stöd vid behov.

Öppen ateljé 

I anslutning till konstskolan finns en 
öppen ateljé som kan nyttjas av be-
sökare som vill arbeta på egen hand 
med sin konst. Den öppna ateljén 
bemannas med en handledare som 
kan hjälpa till med praktiska frågor 
och ge återkoppling i den skapande 
processen. Den öppna ateljén är väl-
besökt och informella arbetsgrupper 
skapas där besökare bistår varandra. 

Konsthantverk & hantverk

Vi har två studiecirklar i silversmide 
med vardera fem deltagare. Vi har 
också en snickericirkel, där man har 
möjlighet att både utföra egna snick-
eriarbeten samt vara behjälplig i un-
derhåll och reparationer av husets 
möbler.

Mediaverkstad

Mediaverkstaden tar tillsammans 
med handledare fram informations-
material åt hela stiftelsen, samt pro-
ducerar vårt månadsblad Svingeln. 
Vissa externa tryckeriuppdrag har 
också gjorts.
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“Gör det själv”

Under hösten jobbade en grupp med idéer om att fräscha upp caféet och 
entrén till aktivitetshuset.  Färgsättning av hallen engagerade många, och 
gruppen funderade över funktion och vilka känslor som väcks av vilka fär-
ger. Till slut blev hallen limegrön, och har fått en stor anslagstavla med 
plats för allmän information till våra besökare, i hallen finns också en ny 
sittgrupp. Café Koopen fick en omgestaltad musikhörna med möjlighet att 
sitta bekvämt, lyssna eller spela musik.

Anslagsfinansierade verksamheter



21

Skrivarverkstad

Under hösten startades en skrivar-
verkstad med fokus på att komma 
igång att skriva utifrån flödesskriv-
ning. Träffarna inleddes med upp-
värmningsövningar i form av olika 
impulsmaterial såsom tidningsrubri-
ker, bilder, knappar och dylikt. Efter 
uppvärmningsövningarna gick man 
vidare med det man själv önskade 
– med tillgång till författarkortlek, 
böcker och tidskrifter om skrivande. 
Det blev en grupp på tolv personer 
varje fredag.  

Många deltog i skrivarverkstaden 
under 2014 och nästa år anordnas två 
parallella skrivarkurser. 

Onsdagskvällar

På onsdagskvällarna har aktivitets-
huset öppet till 21 med olika teman. 
Fasta teman är Fri scen, Kvinnoafton 
och Kulturafton. Fri scen är ett låg-
mält format med tonvikt på akustisk 
musik och poesi. Kvällen är öppen för 
alla som vill framföra något. Besöka-
rantalet brukar vara 20-30 personer. 
Kulturafton är också en musikkväll, 
men med tonvikt på elektrisk musik 
och förbehållen de band som kon-
tinuerligt repar i huset samt musik-
verkstäderna. Besökarantalet brukar 
vara 40-60 personer. Övriga ons-
dagskvällar per månad är flexibla ut-
ifrån idéer och önskemål, exempelvis 
YouTube afton och karaoke.

Sommarskola

Under fyra veckor under som-
maren genomförde vi vår som-
marskola. Årets tema var musik. 
Under tre veckor jobbade vi en 
vecka i taget genre-vis med coun-
try, blues och folkmusik. Som-
marskolan var mycket uppskat-
tad och vi hade stort deltagande 
av ca 15 besökare per vecka. Fjär-
de veckan ägnades åt att spela in 
de låtar man repat. Sommarsko-
lan är också ett bra forum för nya 
besökare att hitta till Gyllenkro-
ken. 

Anslagsfinansierade verksamheter
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Evenemang under året

Sista onsdagen i maj genomförde vi Gyllenkrokens 
dag. Eftermiddagen ägnades åt musik konst och kvin-
noworkshops. Filmen ”Patienten är frisk och pigg för 
övrigt” visades. Dagen avslutades med grillning i trädgår-
den och levande musik.

Under vecka 41 deltog vi tillsammans med många an-
dra idéburna organisationer och föreningar i ”Framtids-
veckan”. Temat var hållbar utveckling och vårt fokus var 
hållbar social utveckling. Vi genomförde rundvandringar 
i huset och hade en föreläsning om det gamla Göteborg 
där våra byggnader är en del. Varje dag efter lunch hade 
vi gitarrworkshop. Vi hade en föreläsning om att musi-
cerande är en källa till psykiskt välmående. Och som en 
tanke både till vår miljö samt vårt fysiska välmående ser-
verades under veckan endast vegetariska luncher.

I samarbete med Café Koopen har vi genomfört påsk 
lunch, midsommarlunch, höstfest och inte minst vårt år-
liga stora traditionella julbord med underhållning. Årets 
julbord hade 180 anmälda gäster i två sittningar.

Brukarinflytande workshop

Våra deltagare och besökare i Aktivitetshuset har efterlyst 
fler former för brukarinflytande. Under hösten prövade 
vi därför workshopmodellen med bra resultat. En extern 
workshopledare satte under två timmar fokus på de frå-
gor vi tillsammans formulerat. Genom olika kreativa me-
toder där brukare/besökare bjuds in för att delta hopp-
ades vi kunna undersöka nuvarande situation och skapa 
en grund för fortsatt arbete och utveckling av formerna 
för brukarinflytande inom verksamheten. 

Med bakgrund av detta hölls den 27 november 2014 ett 
första seminarium, en så kallad workshop, kring brukar-
inflytandet på Aktivitetshuset på Stiftelsen Gyllenkroken. 
En tjänstedesigner som har egen erfarenhet av praktik 
i Gk:s verksamhet hyrdes in för att planera och hålla i 
workshopen. 

Inbjudna till workshopen var besökare på A-huset, med 
lång eller kort erfarenhet av husets aktiviteter och övriga 
verksamhet. Målet för workshopen var att få en kvalita-
tiv bild av verksamhetens arbete med brukarinflytande, 
alltså hur besökares idéer tas om hand och värderas. Med 
idé menas här tankar, förslag och förbättringar vad gäl-
ler praktiska saker och aktiviteter i A-huset. För denna 
workshop valdes ett maxantal på sex deltagare, för att få 
ett bra kvalitativt resultat. 

Under workshopen diskuterades brukarinflytandet, triv-
sel och idéer kring verksamheten genom tre olika öv-
ningar, så kallade kreativa metoder. Den generella bilden 
var att deltagarna trivs väldigt bra på Gyllenkroken, att 
det är en bra stämning och att man känner sig välkom-
men. Under övningarna och diskussionerna kom det 
även fram upplevda problemområden, men också många 
idéer kring vad och hur deltagarna skulle vilja förbättra 
i A-huset. Workshopen dokumenterades noga och en 
utförlig rapport från dagen finns som underlag för vårt 
fortsatta och ständigt pågående arbete för delaktighet och 
inflytande. 

Glada, nöjda, leopardmönstrade julbordsgäster!

Anslagsfinansierade verksamheter
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Café Koopen
Café Koopen, som ligger i Aktivitetshuset, är ett friståen-
de socialt arbetskooperativ med nära koppling till Gyl-
lenkroken. Två handledare är anställda av Gyllenkroken 
och arbetar på femtio procent vardera som handledare 
för kooperatörerna. Café Koopens basverksamhet består 
av kafé och lunchservering. Serveringen är öppen 50 tim-
mar i veckan och har ca 100 gäster om dagen. Vid kvällsar-
rangemang ökar besökssiffran. I arbetet som kooperatör 
ingår matlagning, servering, disk, städning, beställning 
av varor med flera vanligt förekommande arbetsuppgif-
ter inom kafé- och restaurangbranschen. Utöver kafé och 
lunchservering erbjuder Café Koopen catering samt ar-
rangemang såsom påsklunch, midsommarbuffé, höstfest 
och julbord. Varje månad invigs en ny konstutställning i 
kaféet. Ofta är det deltagare i Aktivitetshuset som ställer 
ut sina bilder. 

Varannan vecka har Café Koopen styrelsemöte. Koopera-
törerna tar då gemensamt beslut om sådant som rör kafé-
ets verksamhet. Café Koopen är en av miljöförvaltningen 
godkänd restaurangverksamhet.

Utvecklingsarbetet i Koopen har under året fortsatt präg-
lats av diskussioner om hur kaféverksamheten kan be-
hålla sin ställning/status som socialt arbetskooperativ. 
Det snabbt ökande antalet sociala företag med fokus på 
arbetslinjen och att sälja arbetsplatser till arbetsförmed-
lingen, riskerar att krocka med kooperativets mål. Café 
Koopen skall vara ett ställe där man kan utvecklas och 
återhämta sig i sin egen takt. 

Under våren arbetade kooperatörer och handledare med 
Visorek, en metod som bidrar till en gemensam process i 
kooperativet där mål, arbetssätt och verksamhet utveck-
las. Metoden har tagits fram av Skoopi (De arbetsinte-
grerande sociala företagens intresseorganisation). Det är 
ett material vi kan använda för att kvalitetsgranska och 
dra upp riktlinjer för verksamheten. Resultatet av detta 
arbete blev att vi under hösten förberett en stadgeändring 
som ska ge kooperativet möjlighet att bredda begreppet 
kooperatör. En följd av detta blev att under ett halvårs 
projekt ha en matlagare anställd med lönebidrag på 80 %. 
Detta har kontinuerligt utvärderats och kommer att löpa 
på under 2015. 

Vi deltog i framtidsveckan och under denna serverades 
enbart vegetariska måltider. Som en följd av det positiva 
gensvaret under denna vecka införde vi gröna måndagar.

Under året har Café Koopen tagit emot två elever från 
Bräckegymnasiet och en från Ester Mosessons gymnasi-
um. Att unga människor praktiserar på Café Koopen är 
lärorikt och berikande för såväl ungdomarna som för ko-
operatörerna. 

Antalet kooperatörer har sjunkit under året. I genomsnitt 
har det varit sex verksamma kooperatörer. Detta har lett 
till att vi varit tvungna att öka arbetstiden för kooperatö-
rer från 10 till 15 timmar per vecka. En stor förändring 
då det innebär en ökning av arbetstiden med 50 %. Färre 
kooperatörer har också inneburit att handledarna fått ta 
ett större praktiskt ansvar. 
 

Skoj och ansvar i köket!

Musik på Gyllenkrokens dag!

Anslagsfinansierade verksamheter
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Personalen på Gyllenkroken

Antal fast anställda på Gyllenkroken 2014 var 25 perso-
ner, varav 14 kvinnor och 11 män vid årets början. Utöver 
de fast anställa har organisationen ett antal timvikarier 
som arbetar på våra boenden och ett antal projektan-
ställda som arbetat i våra projekt. Allt som allt skickades 
52 kontrolluppgifter ut, vilket innebär att lika många per-
soner erhöll lön från organisationen. 56 procent av de 
anställda är kvinnor, 44 procent är män. 

Under året har en person gått i pension, en har slutat, och 
två har gått på föräldraledighet. Två boendeassistenter 
har rekryterats till vårt korttidsboende. På Gyllenkroken 
arbetar personalen i arbetslag: på boendena och Gylling-
en, i aktivitetshuset, samt i administration och fastighet. 
Flera tjänster är delade så att den anställda går mellan två 
olika enheter. Detta ger kontinuitet genom organisatio-
nen och förenklar samarbeten mellan olika verksamhets-
områden. Alla anställda ingår i en arbetsgrupp, och har 
protokollförda personalmöte samt handledning tillsam-
mans med sina kollegor varannan vecka. 

För varje verksamhetsområde finns en samordnare som 
har som uppgift att tala för sina kollegor i organisations-
övergripande frågor. Samordnarna ingår i ledningsgrup-
pen och fungerar som en kanal för information mellan 
olika enheter. Under 2014 har boendena fått en ny sam-
ordnare. 

Utvecklings- och förbättringsarbete samt arbetsmiljöfrå-
gor hanteras kontinuerligt i respektive personalgrupp, 
och även i ledningsgrupp och skyddsombudsgrupp, som 
även de har regelbundna protokollförda möten. Under 
2014 har skyddsombudsgruppen utökats med två med-
lemmar, så att varje hus nu har varsin representant. I 
gruppen ingår verksamhetschef och av personalen utsed-
da skyddsombud. Gruppen har under 2014 arbetat med 
löpande hantering av arbetsmiljöfrågor, men huvudsak-
ligt fokus har varit på att bygga upp ett systematiskt ar-
betsmiljöarbete med årscykel och tydlig struktur. 

Medarbetarsamtal för samtliga fast anställda genomför-
des under mars och april månad, och lönesamtal genom-
fördes i november. 

Personalen på Gyllenkroken

En droppe, droppad i livets älv,
har ingen kraft att flyta själv. 
Det ställs ett krav på varenda droppe 
att hålla de andra oppe!     Tage Danielsson

 Psykisk livräddning - SPIV 
Varje sjätte timme tar en människa livet av sig. 
Bara i Sverige. Varje år. Vi har en dröm och en 
vilja att ingen människa ska ta sitt liv som en 
sista utväg. Det finns andra vägar. 

Suicidprevention i Väst är en religiöst och poli-
tiskt obunden organisation som arbetar för att 
öka kunskapen om hur man kan förebygga sui-
cid, suicidförsök och förhållanden som kan leda 
till sådana handlingar.
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Fortbildning och verksamhetsplanering

Under 2014 hade alla arbetsgrupper flera planeringsda-
gar för detaljplanering av respektive verksamhet. Vi hade 
också tre heldagar som var gemensamma för all personal 
där vi arbetade med fortbildning, planering samt värde-
grund och visioner blandat. 

Fortbildning planeras såväl för hela organisationen som 
för de olika personalgrupperna och de enskilda anställda. 
Exempel på fortbildning som hela personalstyrkan tagit 
del av under 2014: 

Hjärt- och lungräddning samt föreläsningen 72-timmar, 
arrangerade av Civilförsvarsförbundet. 
Psykisk livräddning arrangerad av SPIV.

För de olika personalgrupperna har bland annat arrange-
rats fortbildning om: 

Samsjuklighet, neuropsykiatriska diagnoser, kognitiva 
svårigheter vid psykos, sekretess, Lex Sarah, missbruk, 
diabetes. 

Utöver gemensamma fortbildningstillfällen har också en-
skilda anställda fortbildat sig utifrån behov och intresse. 
Exempel på aktuella fortbildningsområden under året:
 
Offentliga upphandlingar, avtal, tillgänglighet, barn och 
trauma, tobak och alkoholmissbruk, blandmissbruk, 
dubbeldiagnoser, systematiskt arbetsmiljöarbete, med-
delarskydd, interaktivt bemötande, organisationsut-
veckling och mycket mer. 

Brandskydd

Personal, boende och besökare blir kontinuerligt infor-
merade om brandskyddet på Gyllenkroken.
Personalen är bra på att informera om hur man skall för-
fara när brand uppstår och även på att informera om fö-
rebyggande åtgärder så att brand inte uppstår. 

Det sker en fortlöpande kontroll av den egna brandut-
rustningen. Brandansvariga har varit noga med att in-
formera och har också fått bekräftelse på att personalens 
kunnande angående brandskydd är gott. De incidenter 
som inträffat har åtgärdats enligt de rutiner som finns. 

Gruppdiskussion på personaldagen på Skansen Kronan.

Personalen på Gyllenkroken

Två medarbetare har ansvar för det 
systematiska brandskyddsarbetet 
och för information om brandskyd-
det. Under året genomfördes en hel-
dag med brandövning med utrym-
ning och brandinformation på två av 
våra boenden. 



26

Husets historia 
- Gullbergsbrohemmet

Vid Svingeln i stadsdelen Stampen i Göteborg ligger det 
gamla tukt- och spinnhuset från 1742. Husen har sedan 
1909 kallats för Gullbergsbrohemmet. Det är här Stiftel-
sen Gyllenkorken idag har sin huvudverksamhet. 

Spinnhus och tukthus

Spinnhuset uppfördes efter ett politiskt beslut där riksda-
gen 1735 bestämde, att i varje län skulle inrättas ett spinn-
hus. Spinnhus var benämningen på de kvinnofängelser 
där lösdrivande kvinnor placerades och fick spinna garn. 
Tukthus var straff- eller tvångsarbetsanstalter. Inrättning-
en skulle ställas under kommerskollegiets förvaltning.

Det behövdes en byggnad för detta ändamål och uppdra-
get gick till fortifikationsöversten Bengt Wilhelm Carl-
berg. Både stora och lilla stenhuset stod klara och avsy-
nades under 1742.

Från början utgjordes spinnhuset av två byggnader, den 
ena avsedd för fångarna och bevakning, den andra som 
bak- och bryggstuga. Här spärrades kvinnor in som bru-
tit mot lagen och som inte fällts för så grova brott att de 
måste hållas i fängelset vid Sillgatan. Men även ”man- och 
kvinnfolk som emot tjänstehjonsförordningen voro lösa 
och lediga, samt friska och föra tiggare, som till spinn-, 
kard- eller skrubbände tjäna kunde -- på det att de måtte 
komma att göra gagn, i stället för att de eljest fördrevo 
tiden i lösaktighet, självsvåld, lättja och laster.” 

År 1751 utsågs handelsmannen Peter Bagge till förestån-
dare för spinnhuset av magistraten i Göteborg, ”då vid 
spinnhuset ringa arbete verkställdes och husets upprätt-
hållande medförde dryg kostnad, vida över vad spinn-
husfonden kunde betäcka, ansåge kollegium bäst, om 
inrättningen kunde på entreprenad till någon privat man 
upplåtas”. Bagge beslöt sig för att ägna sig åt fåravel, ett så 
kallat schäferi, och på sommaren 1754 anlände till Göte-
borg 43 baggar och 55 tackor. Högkvalitativ ull tvingades 
man annars att importera. 1773 övertogs inrättningen av 
staden igen, då lönsamheten var för låg för den private 
entreprenören.

Spinnhuset var från början anpassat för både kvinnor och 
män, men från 1830 fanns här bara det kvinnor. 
Om det i mitten på 1800-talet främst var ”försvarslösa” 
kvinnor som vistades på Spinnhuset, så förändrades det-
ta radikalt i juni 1867. Då började spinnhuset användas 
för kvinnor, som dömts till straffarbete men spinnhuset i 
Göteborg byggdes aldrig om till cellfängelse som många 
andra fängelser på 1820-talet.

Straffanstalt och hem för unga mödrar med 
späda barn

Från 1895 blev huset straffanstalt för alla landets kvinn-
liga fångar, vilka dömts till mer än fyra års straffarbete. 
Denna verksamhet upphörde 1908, då Göteborgs Stad 
köpte fastigheten av den statliga Fångvårdsstyrelsen.
Istället skapade man här år 1910 ett hem för unga en-
samstående mödrar med späda barn som kommit från 
Gibraltar Fattigvårds- och Försörjningsanstalt. Det var då 

Gullbergsbrohemmet fick sitt nuvarande namn. 
Här fanns även utbildning för barnsköterskor. 
Verksamheten fanns kvar till 1969.
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De övergripande målen för 2015 är: 

 Att utveckla innehållet i verksamheten så att  
 det passar deltagares och boendes önskemål  
 och behov, samtidigt som vi möter krav från  
 vår omvärld. 
 
 Att våra besökare ska vara delaktiga i planering  
 och tillåtas ta ansvar för genomförande. 
 
 Att öka kunskap och minska fördomar om 
 psykisk ohälsa hos enskilda individer och 
 i samhället i stort. 
 
 Att eftersträva tydlighet och medvetenhet och  
 en nyanserad syn på psykisk ohälsa.
 
 Att Gyllenkroken ska vara en tydlig och självklar  
 aktör inom social omsorg.
 
 Att öka tillgänglighet till vår verksamhet för fler  
 grupper i samhället.
 
 Att vara en socialt, ekologiskt och ekonomiskt  
 hållbar organisation. 

Vi kommer bland annat 
att fokusera på: 

 Att förverkliga samverkan och inflytande så  
 som begreppen beskrivs i Idékoms handlings- 
 plan för Överenskommelsen.
 
 Att ta emot placeringar och erbjuda riktigt bra  
 sysselsättning in om ramen för våra arbets-
 marknadsuppdrag.

 Att utveckla de boendeformer vi ser behövs på  
 lång sikt.

Framtiden på 
Gyllenkroken

Framtiden är här nu!

Framtiden på Gyllenkroken
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Stiftelsen Gyllenkroken
857206-9915

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Stiftelsen Gyllenkroken får härmed avge årsredovisning för perioden 
2014-01-01 - 2014-12-31.

Allmänt om verksamheten
Stiftelsen Gyllenkrokens verksamhet vänder sig till personer med psykiska funktionsnedsätt-
ningar 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 och uppdrag.  

Den anslagsfinansierade delen utgörs av Aktivitetshuset, det sociala arbetskooperativet Café 
Koopen samt barn- och ungdomsverksamheten Gyllingen.

Stiftelsen Gyllenkroken är politiskt och religiöst oberoende och bygger på en humanistisk män-
niskosyn, som baseras på antagandet att alla människor har lika värde. Stiftelsens verksamhe-
ter utgår från KASAM-begreppet. Med det följer ett antagande att människan är social, föränd-
rings- och utvecklingsbar och vill ta ansvar för sitt liv och sina gärningar.

Stiftelsen Gyllenkroken har en verksamhetschef som leder organisationen. Som stöd för verk-
samhetschefen finns en ledningsgrupp som består av de fyra samordnarna för verksamhets-
områdena boenden, aktivitetshus, Gyllingen respektive projekt och uppdrag. 

Det yttersta ansvaret för stiftelsen har en styrelse bestående av sju ledamöter och tre supple-
anter med olika bakgrund. Styrelsen har utöver årsmötet haft fem styrelsemöten under kalen-
deråret 2014. 

Besökande och boende är delaktiga i utvecklingen av stiftelsens olika verksamhetsområden. 

Årsredovisning
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Stiftelsen Gyllenkroken     
Årsredovisning för 2014
          

Flerårsöversikt ( tkr )

Disposition av stiftelsens vinst:

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

2014 2013 2012 2011 2010

Omsättning 17 209 15 647 18 285 18 982 18 632
Resultat efter finansnetto 407 -1 428 191 231 1 059
Soliditet i % 19,2 15,9 29,2 25,4 21,2

Balanserat resultat 1 454 066
Årets vinst 407 008

Totalt 1 861 074

Styrelsen föreslår att:
ny räkning överförs 1 861 074

Årsredovisning
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Stiftelsen Gyllenkroken
Årsredovisning för 2014

Resultaträkning 2014 2013

Stifelsens intäkter m m
Göteborgs kommun, bidrag 5 294 996 5 375 000
Hyresintäkter och omvårdnadsersättningar 9 527 916 9 713 020
Övriga intäkter och bidrag 2 386 481 558 916
Summa intäkter 17 209 393 15 646 936

Stiftelsens kostnader m m
Lokalkostnader -1 782 243 -1 833 104
Övriga externa kostnader -2 119 514 -2 066 213
Personalkostnader -12 544 548 -12 722 851
Avskrivning inventarier och bilar -25 906 -107 119
Avskrivning byggnader -124 984 -124 983
Summa kostnader -16 597 195 -16 854 270

Verksamhetsresultat 612 198 -1 207 334

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 10 129 14 462
Räntekostnader -215 319 -235 428
Summa resultat finansiella investeringar -205 190 -220 966

Resultat efter finansiella investeringar 407 008 -1 428 300

Årets resultat 407 008 -1 428 300

Årsredovisning
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Balansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31

1
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och bilar 4 23 654 49 560
Byggnader och mark 5 4 123 735 4 248 719
Finansiella anläggningstillgångar
Fonder 6 179 154 179 154
Reversfodran 11 229 166 0
Summa anläggningstillgångar 4 555 709 4 477 433

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 463 788 719 314
Skattefordran 186 164 182 444
Övriga fordringar 91 908 29 133
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

7 312 986 563 849

Summa kortfristiga fordringar 2 054 846 1 494 740

Kassa och bank 3 078 723 3 160 666

Summa omsättningstillgångar 5 133 569 4 655 406

Summa tillgångar 9 689 278 9 132 839

Årsredovisning
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Balansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 8
Balanserad vinst 1 454 066 2 882 366
Årets resultat 407 008 -1 428 300
Summa eget kapital 1 861 074 1 454 066

Långfristiga skulder 9
Skulder till kreditinstitut, fastighetslån 3 993 581 4 136 489
Skulder till kreditinstitut, billån 0 0
Summa långfristiga skulder 3 993 581 4 136 489

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 142 908 151 197
Leverantörsskulder 401 570 204 365
Övriga skulder 322 784 240 927
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

10 2 967 361 2 945 795

Summa kortfristiga skulder 3 834 623 3 542 284

Summa eget kapital och skulder 9 689 278 9 132 839

Ställda säkerheter
Ställda pantbrev i stiftelsens fastighet  500 000 500 000
I övrigt har stiftelsen kommunal 
borgen som säkerhet för lån från 
kreditinstitut 

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Årsredovisning



33

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. 
Följande avskrivningstider tillämpas:
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 hyres-
avtal. 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.

Årsredovisning
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Not 2    Arvoden och kostnadsersättningar  2014 2013

Ersättning till revisorer, Öhrlings PricewaterhouseCoopers

För revisionsuppdrag 22 261 92 229
Andra uppdrag 5 000 10 000

27 261 102 229

Not 3  
Medelantalet anställda, löner, andra ersättningar 
och sociala avgifter.     

Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män 
har uppgått till :
Kvinnor 14 15
Män 15 13

29 28
Löner och ersättningar har uppgått till:
Styrelse och verksamhetsansvarig 544 056 635 061
Övriga anställda 8 412 614 8 518 867

8 956 670 9 153 928

Erhållet lönebidrag -294 274 -477 194

Sociala avgifter enligt lag och avtal inklusive särskild
löneskatt 2 879 160 3 015 931

Pensionskostnader 575 604 606 006

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och
pensionskostnader 13 215 636 12 298 671

Antalet styrelseledamöter uppgick per balansdagen till 7 ( 5) varav 3 ( 2 ) är män.
Verksamhetschefen är i likhet med föregående år en kvinna.
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Not 4   Inventarier och bilar 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 950 751 1 950 751
Årets inköp 0 0
Årets försäljningar och utrangeringar 0 0
Utgående ackumulerade anskaffnings-
värden

1 950 751 1 950 751

Ingående avskrivningar -1 901 191 -1 794 072
Årets avskrivningar -25 906 -107 119
Årets försäljningar och utrangeringar 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 927 097 -1 901 191

Utgående bokfört värde 23 654 49 560

Not 5   Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden, varav 
mark 400 000

9 056 357 9 056 357

Utgående ackumulerade anskaffnings-
värden

9 056 357 9 056 357

Statligt investeringsbidrag -2 407 200 -2 407 200

Ingående avskrivningar -2 400 438 -2 275 455
Årets avskrivning -124 984 -124 983
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 525 422 -2 400 438

Utgående bokfört värde 4 123 735 4 248 719

Stiftelsens fastighet Sävenäs 171:2 är befriad från fastighetsskatt. Fastigheten Sävenäs
164:2 har numera också taxerats som skattefri vårdbyggnad. 

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 258 510 kr.
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2014-12-31 2013-12-31
Not 7 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyror 133 047 297 104
Upplupna omvårdnadsintäkter 25 900 98 937
Övrigt 154 039 167 808

312 986 563 849

Not 8
Eget kapital

Belopp vid årets ingång 1 454 066 2 882 366
Årets resultat 407 008 -1 428 300
Belopp vid årets utgång 1 861 074 1 454 066

Not 9
Långfristiga skulder

Skulder som förfaller till betalning 
mellan ett och fem år efter balansdagen 571 632 571 632
Skulder som förfaller till betalning 
senare än fem år efter balansdagen 3 421 949 3 564 857

3 993 581 4 136 489

Not 10
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Förutbetalda omvårdnadsersättningar 339 357 331 111
Förutbetalt verksamhetsbidrag 1 325 000 1 325 000
Förutbetalda hyresintäkter 104 838 115 008
Upplupna semesterlöner 439 821 461 121
Upplupna sociala avgifter/ pensionsavgifter 400 674 377 951
Upplupen särskild löneskatt 133 650 138 499
Upplupna räntekostnader 1 946 2 234
Övrigt 222 075 194 871

2 967 361 2 945 795
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Not 11
Reversfordran

229 166 0

I samband med avyttring av byggnad på ofri grund har stiftelsen ställt ut en revers som löper under 6 år
och amorteras med 10 417 kr per kvartal jämte årlig ränta 5% 
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Viktiga samarbeten

Företrädare för Göteborgs politiska partier, ett FAMNA -arrangemang.

Överenskommelsen, internationell konferens, Caroline Slocock, direktor Civil Exchange.

Psykiatrer från Japan på besök. Psykiatrisamordning i Göteborg, seminarium. Samarbete Psykiatrisamordning brukarröster.

Bengt Brülde GU, ett Gyllenkroken/Folkuniversitetet-arrangemang.

Politik Forskning Praktik Internationellt Lokalt Regionalt Fortbildning Seminarium Konferens 
Europeiska socialfonden Göteborgs stad Göteborgs universitet ABF Folkuniversitetet Social-
styrelsen VG region Mölndals stad Partille kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan 

De glömda barnen IBIS Hjärnkoll NSPHiG
och alla som stöder oss i vårt arbete.


