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Ordförande och verksamhetschefen har ordet

Ordförande
har ordet

Verksamhetschefen har ordet

När jag blickar tillbaka på året 2015 på Gyllenkroken, ja då ser det ljust ut. Vi har under året haft förmånen att få verka tillsammans för att förverkliga våra
gemensamma mål. Vi har utvecklat innehållet i verksamheten för att passa våra deltagares och boendes önskemål
och behov. Detta har skett löpande, nästan obemärkt, i
nära samarbete mellan anställda, deltagare och boende.
Gyllenkrokens besökare har varit delaktiga i planering av
aktiviteter och de har tagit stort ansvar för genomförande
av aktiviteter. Genom att förmedla vår nyanserade syn på
psykisk sjukdom och psykisk ohälsa har vi bidragit till att
öka kunskap och minska fördomar om psykisk ohälsa.
Under året har vi arbetat för att öka tillgänglighet till vår
verksamhet och våra lokaler för fler grupper i samhället,
bland annat genom att synas i olika sammanhang. Något
som också befäst Gyllenkroken som en tydlig och självklar aktör inom social omsorg. Och sist men inte minst
har vi under 2015 varit framgångsrika när det gäller att
bygga en ekonomiskt hållbar organisation. Sammantaget
utgör ovanstående väl genomförda arbete under 2015 ett
gott resultat för året. Och en bra utgångspunkt för Gyllenkroken i framtiden.

Sällan har väl ett styrelseuppdrag glatt mig mer.
Genom alla år jag arbetat i styrelsen och nu som dess
ordförande har jag med stolthet berättat för alla om Gyllenkroken. När jag stiger av 3:ans spårvagn vid Svingen
får jag en gladbubbla i magen när jag närmar mig Gyllenkroken. Tänk att ett före detta kvinnofängelse har blivit ett område för utveckling och frigörelse och som ger
många en fristad, meningsfull sysselsättning och utbildning. Boende som är anpassat till individen och inte tvärt
om. Tänk att huset med ensamma mammor som omgavs
av hysshyss nu innehåller en verksamhet som öppnar för
kunskap bland alla vi möter om psykiskt funktionsnedsättning.
Vi har en personal som är lyhörd och som ger besökarna och boende en öppen verksamhet och social samvaro.
Där den enskilde individen kan delta på egna villkor. Där
det är högt i tak och bred dörröppning. Tillsammans med
de andra i styrelsen gör vi vårt bästa för att stödja, bejaka
och ge utrymme för en positiv utveckling. Både i med och
motgång är det det bästa för besökarna och boende som
leder blicken. Det är inte konstigt att man är glad att vara
ordförande då.
Berit Jóhannesson

Berit Jóhannesson

Emma Simonsson Vento

Emma Simonsson Vento
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Axplock från 2015

Axplock från 2015
Gyllenkroken firade 25 år
Ur Jubileumsprogrammet
Maj 2015

Vis- och poesikväll
Viveka Lärn kåserar
Stand-up artist Carl Stanley
Fri scen och Kulturafton
Workshops och öppet hus
Filmvisning
Dans med Yoko DJs
Brenda Brave
Bosse Lidéns kapell
Jubiléumstårta

Brenda Brave

Viveka Lärn kåserar

Koopiösa kören

Sommarläger på Buagården
Med praktiskt och ekonomiskt stöd från Odd Fellow åkte föräldrar och barn
från Gyllingens grupper på läger till Buagården på Bokenäset vid Bohuskusten.

IBIS
IBIS är i första hand en patient, anhörig- och närståendeförening, men
välkomnar alla som vill fördjupa sina
kunskaper om bipolär sjukdom och
byta erfarenheter. IBIS anordnar bland
annat månadsmöten, samtalsgrupper,
ungdomsgrupper, studiecirklar, anhörigträffar och Café IBIS och har kontor
i Gyllenkrokens B-hus. Läs mer på:
http://www.bipolarsjuk.se/
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Digitalt
nyhetsbrev
Gyllenkroken skickar sedan hösten 2015 ut ett digitalt nyhetsbrev
varje månad. Här finns exempelvis
artiklar och kåserier från vår verksamhet, nyheter, aktivitets- och
kursschema, meny för Café Koopen, mm. Vi har i dag ca 250 prenumeranter.

Axplock från 2015

Gemenskap i kaféet

Språk

Kaféet är en mötesplats för alla som
vill fika, äta lunch, prata med handledare, vila, söka kontakt och vara social, sysselsätta sig själva med konst,
musik och hantverk eller pyssel, läsa
tidning osv.

Språk har fått en allt större roll i aktivitetshuset. Språk kan ses som
en resurs att reaktivera och förfina sina språkkunskaper och sin kommunikativa förmåga. I aktivitetshuset talas tyska, holländska, engelska, persiska, finska, svenska och flera andra språk. På torsdagseftermiddagar har vi under 2015 haft en öppen språkverkstad i kaféet, en
tysk konversationskurs.

Vissa öppna verksamheter genomför
vi i kaféet för att skapa underhållning, gemenskap, nyfikenhet och lust
att delta. Det finns alltid en eller två
handledare att prata med och vi ser
att ett besök i kaféet ofta kan vara en
ingång i andra verksamheter.

Framtidsvecka
Framtidsveckan vill synliggöra det lokala omställningsarbetet för
ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart Göteborg. Vi bjöd
på flera olika programpunkter under veckan.
Lunchunderhållning
var en succé. Ett
föredrag om biodling
väckte stort intresse
och engagemang och
vi började fundera
på hur vi skall kunna
arbeta med biodling i Gyllenkrokens
”Odling i stadsmiljö”
grupp.

Konkret förbättringsarbete - boden
på Hagforsgatan flyttas närmare

Vi flaggar för
West Pride!

Café Koopen renoveras
Vi har renoverat en del av kaféet och gett området bakom serveringsbänken en uppfräschning. Några av möblerna byggdes
om för att skapa bättre tillgänglighet, och i samma veva slipades
bordsytorna om.
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Stiftelsen Gyllenkroken, organisation och visioner

Stiftelsen Gyllenkroken,
visioner och organisation
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 sjukdom/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. I vårt arbete utgår vi ifrån 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, stigmatisering, förtryck och diskriminering, där mångfald och respekt för
människors olikheter råder.

Organisationens syfte är :
Att erbjuda meningsfull sysselsättning,
individuellt anpassade boendeformer, stöd
och social gemenskap för personer med
psykisk sjukdom/ohälsa och deras anhöriga.
Att stärka individen och stödja till egenmakt,
nyorientering och återhämtning.
Att möjliggöra en känsla av sammanhang:
att kunna förstå sin omgivning, kunna hantera
de resurser som står till förfogande och känna
motivation och meningsfullhet med tillvaron.
Att förbättra attityder till psykisk sjukdom/
ohälsa i samhället.
Att förmedla att psykisk sjukdom/ohälsa angår
oss alla.
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Vår vision är också ett samhälle där
alla har rätt till ett värdigt liv, fungerande samhälleliga stödfunktioner
samt en tillgänglig och fungerande
psykiatrisk och somatisk vård - lika
för alla.

Stiftelsen Gyllenkroken, organisation och visioner

Övergripande mål:
Att stärka individen och
stödja till egenmakt, nyorientering och återhämtning. Boende
och besökare utvecklar sina kunskaper och färdigheter och stärker sitt självförtroende i sin egen
takt och med adekvat stöd. Boende och besökare skall ha möjlighet till återhämtning inom stiftelsens verksamheter utifrån sina
eget behov och egna möjligheter.

Så arbetar vi
mot våra mål:

Att arbeta för att öka kunskapsnivån om psykisk sjukdom/
ohälsa i samhället. Kunskap ger
ökad beredskap och ökad trygghet i att möta egen och andras
psykiska skörhet.

Genom frivillighet och
eget initiativ.

Att som idéburen organisation, i samarbete med stat och
kommun arbeta för ökad delaktighet på arbetsmarknaden för
målgruppen.

Med ett resursorienterat
förhållningssätt och fokus på
styrkor och egenmakt.

Att ha ett professionellt
och engagerat bemötande.
Att söka samarbete med
Respekt för självbestämmande,
integritet, trygghet och värdighet andra organisationer med liknanför boende, besökare, deltagare de målsättning.
och deras anhöriga är en del i det
dagliga arbetet för alla som arbeAtt arbeta för en bra vartar inom Stiftelsen Gyllenkroken.
dag och en bra arbetsplats
Deltagare, boende, besökare och
Att erbjuda ett varierat anställda arbetar mot målen tillutbud av meningsfull sysselsätt- sammans.
ning, utbildningar och projekt för
vår målgrupp, samt utrymme och
möjlighet att påverka sin vardag
och sin rehabilitering i gemenskap med andra.

I en öppen verksamhet
med social samvaro och gemenskap.

Individanpassat och
situationsorienterat.
Med hög grad av delaktighet, meningsfullhet, och
tydliga mål.
Genom grupparbeten,
grupprocesser och interaktion.
Genom överlämnande
av ansvar.
Med hög grad av tillgänglighet i fysisk och psykosocial
miljö.

Organisation:
Stiftelsen Gyllenkroken består av 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, samt av olika
projekt och uppdrag.

Det yttersta ansvaret för stiftelsen har en styrelse, som
inklusive årsmötet har haft fem styrelsemöten under
kalenderåret 2015.
Styrelsen består av:

Den anslagsfinansierade delen utgörs av Aktivitetshuset, det sociala arbetskooperativet Café Koopen
samt barn- och ungdomsverksamheten Gyllingen.
Stiftelsen leds av en verksamhetschef. Som kanal
för samordning och informationsöverföring mellan
Stiftelsens olika verksamhetsdelar finns en ledningsgrupp. Ledningsgruppen består av samordnare för
Gyllingen, Aktivitetshus, boendena samt samordnaren för projekt och uppdrag.
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Ordförande
Berit Jóhannesson,
fd riksdagsledamot

		
Vice ordförande
Lars Eriksson,
överläkare/psykiater

Ordinarie ledamöter
Per Svensson, civileingenjör
Karin Hallén, enhetschef
Hannes Lloret Andreasson,
psykolog
Eva Bivall, socionom
Petra Linnsand, psykolog

Ersättare
Elisabeth Olin,
fil dr Socialt arbete
Andreas Åhs,
kommunikatör
Rigmor von Zweigbergk,
förvaltningschef

Anslagsfinansierade verksamheter

Anslagsfinansierade
verksamheter
De anslagsfinansierade verksamheterna inom Stiftelsen Gyllenkroken är Aktivitetshuset, Café Koopen och
Gyllingen. Dessa verksamheter finansieras av Göteborgs stad genom anslag från Social Resursförvaltning.

Aktivitetshuset

Workshop i countrymusik

Aktivitetshuset är en frivillig verksamhet med öppna workshops, kurser och arbetsgrupper. 150 personer
besöker huset regelbundet, ofta
återkommer man flera dagar per
vecka.

Varje tisdag förmiddag spelas det
countrymusik i kaféet och den
som har lust att spela eller sjunga
får vara med. Målsättningen med
workshopen är att få människor att
bejaka lusten att spela ihop. Och i
förlängningen också bli bättre musiker.

Öppna
verksamheter
Öppna ateljén
Den öppna ateljén är en öppen verksamhet en dag per vecka. Lusten och
glädjen över att skapa och göra bilder
är det viktiga. Det kan också vara ett
första steg för att gå vidare till konstskolan. I den öppna ateljén har vi en
handledare på plats en gång i veckan. Ateljén är öppen för eget arbete
de tider som inte konstskolan pågår.
Den öppna ateljén är välbesökt och
det är inte ovanligt med informella
arbetsgrupper där deltagare arbetar
tillsammans och bistår varandra.
Handledarens roll är att stötta i det
konstnärliga skapandet. Flera deltagare har sin egen återhämtning i fokus och använder skapandet som en
väg för att må bättre. Vi tillhandahåller rummet, tiden och de konstnärliga kunskaperna.

Vi startade aktiviteten under höstterminen 2015 och gruppen har vuxit
snabbt, så att det vid slutet av terminen var sex-sju personer som deltog
varje vecka. Det kan vara olika deltagare från gång till gång, dock finns
en kärntrupp som alltid är med. Inte
sällan ropas besökare in från kaféet om det exempelvis saknas någon
som sjunger eller håller rytmen. I övrigt är det en uppskattad verksamhet
även för de som sitter och fikar eller
umgås i kaféet.

Mötesplats
Under 2015 har vi satsat på att utveckla mötesplatsen i kaféet genom
att placera fler öppna aktiviteter där.
Kaféet är central i verksamheten och
många börjar och avslutar sin dag
där. Många personer besöker kaféet
under dagen utan att delta i någon
workshop eller studiecirkel.

Cirka tio personer arbetar regelbundet med sitt skapande i ateljén.
Delar av countrygruppen.
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Anslagsfinansierade verksamheter

Laddar för att uppträda på Fri scen?

I kaféet uppstår samtal om vardagliga
ting och idéer om verksamheter. Där
lyssnar vi på besökarna och fångar
upp idéer och tankar som sedan kan
leda till nya projekt eller kurser.
Satsningen har varit lyckad och resultatet är fler besökare och ett livligare kafé.

Skrivarverkstad

I en annan grupp arbetar vi mer individuellt. Deltagarna kommer med sitt
eget projekt och skriver. Vill deltagaren diskutera eller ha respons på sin
text vänder man sig till handledaren.

Datarummet
I datarummet finns tillgång till datorer med internetuppkoppling och
gratis wifi. Här kan man surfa, maila,
betala räkningar och skriva ut bilder
och dokument till självkostnadspris.

Öppen musikverkstad
Musikverkstad är en öppen verksamhet för alla som är intresserade av att
sjunga eller spela något instrument .
Vi har två träffar per vecka som besöks av ca 15 personer vid varje tillfälle. Målet för många är att ”repen”
ska leda till att man framträder på vår
kulturafton. Möjligheten finns också
att spela in sin musik i vår semiprofessionella inspelningsstudio. Studio-

tider erbjuds vid tre tillfällen i veckan
och studion är i stort sett alltid fullbokad.
Viktigt för musikverkstaden är att
alla ska ha möjlighet att medverka.
Glädjen att framföra en låt och sjunga
och spela är det viktiga. Alla deltagare är mycket uppmuntrande mot varandra. I musikverkstaden råder förståelse och samhörighet. Handledare
och cirkelledare hjälper till med det
musikaliska. På så vis kan alla lyckas. Som deltagare blir man bekräftad
och självförtroende och självkänsla
växer. Den tillåtande atmosfären gör
det också möjligt för de flesta att våga
sjunga och spela. Kanske kan det vara
början till att så småningom våga andra saker, som att påbörja en utbildning eller arbetsträna.

BOS vernissage, konstutställning i Café Koopen.

Många deltar i skrivarverkstaden,
som vi startade redan hösten 2014.
Tack vare stort intresse startade vi
i början av 2015 två grupper. Den
gamla gruppen fylldes på med ytterligare några deltagare. Sammanlagt
har vi ca 30 deltagare i skrivarkurserna. Under året har vi arbetat med
flödesskrivning och skrivövningar på
temat ”mindfulness och personlighetsutveckling”, något som gruppen
fastnade för och ville ha som inriktning. Vi använder också impulsmaterial såsom tidningsrubriker, bilder,
knappar och dylikt. Mellan övningarna har vi rundor där deltagarna har
möjlighet att läsa och reflektera kring
uppgiften om de vill.

Handledare med viktig uppgift.
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Anslagsfinansierade verksamheter

Promenadgrupp

Promenad i ur och skur.

Under året har vi varje dag erbjudit
en gemensam promenad efter lunch
oftast går vi längs med Fattighusån
och runt Ullevi. Totalt har det varit
cirka 25 olika personer som promenerat i ur och skur, ofta fyra till sju
personer per dag. Promenaderna ger
förutom frisk luft och motion också
möjlighet till goda samtal och kravlös samvaro.

Frigörande dans
Under 2015 hade vi frigörande dans
som sommarverksamhet. Det var
en uppskattad aktivitet som lockade
många besökare och därför startade
vi en öppen grupp på fredagar när
höstverksamheten drog igång. Intresset som vi såg under sommaren
har hållit i sig, och sammanlagt har
ett 20-tal olika personer varit med
och dansat under hösten 2015. Större
delen av terminen har det varit fem
dansare per gång. Dansgruppen har
utgått från metoden ”Livsdansen”,
där man dansar igenom de olika elementen jord, eld, vatten och luft.

Fredagsfika

Fredagsfikat är ett sätt att samlas och
avsluta veckan på ett festligt sätt samtidigt som vi informerar och planerar inför den kommande veckan. Det
är en stund då många kommer och
bjuds på kaffe eller te med bakelser,
kakor, bullar och umgås med andra.
Vi firar med tårta och hurrar när någon fyller år och en gång i månaden
har vi vernissage på en ny konstutställning.

I alla år har fredagsfikat varit en viktig punkt i Gyllenkrokens aktivitetshus. Klockan halv tre varje fredag
bjuder vi alltid på gratis fika.

Öppen musikverkstad.
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Onsdagskvällar
På onsdagskvällarna har aktivitetshuset öppet till 21 med olika format.
så som Fri scen, Kvinnoafton och
Kulturafton eller Karaoke.

Kvinnoafton

Andra onsdagskvällen i varje månad
bjuder vi in till en kvinnoafton, där
det efter en gemensam måltid tas upp
ett för kvällen specifikt tema, som berör kvinnors liv. Syftet är att skapa en
plats där kvinnor kan få ha sitt eget
rum, ta mycket plats, känna sig fria
och få ha en ”egen” jagstärkande zon.
Sätten vi diskuterar på varierar. Det
kan vara symbolrundor, bildskapande, måleri, fysiska gestaltningar såsom drama. Innan vi avslutar kvällarna har vi en discodansstund, på
deltagarnas begäran. En höjdpunkt
är att fira kvinnodagen. I år blev det
ytterligare en rejäl fest då vi avtackade en handledare.
Sammanlagt nio
träffar med åtta
deltagare /gång.

Anslagsfinansierade verksamheter

Film

Konstskola

Efter önskemål från många deltagare
startade vi under 2015 en filmverksamhet med en ny cirkelledare. Vi
har en studiecirkel per vecka med
innehåll som redigering och manusbearbetning.

Konstskolan är en grundläggande
konstnärlig utbildning som omfattar
två terminer. Eleverna går 15 studietimmar per vecka, fördelat på tre dagar under tolv veckor. Undervisning
sker i kroki, teckning, akvarellmåleri, akrylmåleri, skulptur och utställningsteknik. Varje termin i Gyllenkrokens konstskola avslutas med en
elevutställning i kaféet.

Konsthantverk & hantverk

Fri scen

Fri scen är ett lågmält format med
tonvikt på akustisk musik och poesi. Kvällen är öppen för alla som vill
framföra något. Besökarantalet brukar vara 20-30 personer.

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

De elever som önskar får individuellt
stöd och råd tex med arbetsprover
inför ansökningar till högre konstutbildningar. Vi kan också erbjuda
uppföljning och fortsatt stöd för de
personer som blir antagna till andra
skolor. Vi anlitar utbildade konstnärer som lärare.
Konstskolans elever har under utbildningen även tillgång till våra
andra verksamheter och deras handledare såsom filmstudio, musik och
inspelningsstudio och mediaverkstad. Stiftelsen Gyllenkroken kan
också erbjuda enskilda stödsamtal
och annat stöd vid behov. Varje termin tar vi in tio elever.

Kulturafton

Kulturafton är en musikkväll med
tonvikt på elektrisk musik och förbehållen de band som kontinuerligt
repar i huset samt musikverkstäderna. Besökarantalet brukar vara 40-60
personer.

Kursverksamhet
Artister på Fri scen.
Studiecirklarna pågår i 15 veckor varje termin och har ett begränsat antal
deltagare. Cirklarna drivs i samarbete med ABF.

Musik
En gång per vecka är det körsång i
caféet enligt metoden ”Sång för alla”
med ca tolv deltagare. Två gitarrgrupper är igång. En fortsättningsgrupp
som är inne på sitt fjärde år med tio
deltagare, samt en nybörjargrupp
med sex deltagare. Både kören och
deltagare i gitarrkursen var del i julunderhållningen vid Gyllenkrokens
årliga julbord – ett mycket uppskattat
inslag!

Modellmåleri i konstskolan.
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Café Koopen

Aktiviteter 2015

Café Koopen, som ligger i Aktivitetshuset, är ett socialt
arbetskooperativ. Två handledare är anställda av Gyllenkroken och arbetar som handledare 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 med flera
vanligt förekommande arbetsuppgifter inom kafé- och
restaurangbranschen. Utöver kafé och lunchservering erbjuder Café Koopen catering samt arrangemang såsom
påsklunch, midsommarbuffé, höstfest, Lucia och julbord.
Varje månad invigs en ny konstutställning i kaféet.

Kooperatörerna gjorde en utflykt till Ullared och deltog
i Gyllenkrokens personaldag med lunch och visning av
Göteborgsoperan samt deltog i brandövning och genomgick HRL-utbildning.

Café Koopen är ett ställe där man kan utvecklas och återhämta sig i sin egen takt. Var tredje vecka har Café Koopen styrelsemöte. Kooperatörerna tar då gemensamt beslut om sådant som rör kaféets verksamhet. I mars hade
Koopen årsmöte med en gemensam middag. Enskilda
samtal med varje kooperatör om utveckling och arbetssituation har genomförts under vår och höst.
Utvecklingsarbetet i Koopen har under året präglats av
diskussioner om hur kaféverksamheten kan behålla sin
form som socialt arbetskooperativ. Café Koopen är en av
miljöförvaltningen godkänd restaurangverksamhet.

Målen för det pedagogiska arbetet i Café Koopen
Stärka individen
Skapa ett socialt sammanhang i en grupp
Gemensamt ta ansvar för ett socialt
kooperativ och utveckla det
Förbättra kunskap i matlagning, bakning,

Hoppsan!

ekonomi, städ, hygien och egenkontroll
Ta ansvar för sin hälsa
Skapa en trygg och lugn köksmiljö

Metoden är att:

Följa Gyllenkrokens värdegrund

stärka jaget och fokusera på det friska

Öka graden av KASAM - att man förstår sin

och på den individuella styrkan

omgivning, kan hantera de resurser som står till för-

arbeta med sociala aktiviteter, grupp-

fogande och känna motivation och meningsfullhet

arbete och enskilda samtal

med tillvaron.

genomföra regelbundna föreningsmöten
12
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För miljöns skull infördes sopsortering i köket. Alkohol- och drogpolicyn har uppdaterats och vi har jobbat
mycket med frågan under året. Nya stadgar antogs vid
årsmötet i mars. Kooperatörerna var med i rekryteringsprocessen för en nya handledare.
Gyllenkrokens 25 års jubileum med mat och servering
och julbordet var stora arbetsuppgifter för Café Koopen.
Gyllenkroken deltog i framtidsveckan och under denna
serverades enbart vegetariska och veganska måltider.

Kooperatörer och praktikanter
I genomsnitt har det varit sex verksamma kooperatörer.
Målet är inte bara att laga mat utan också att ha det roligt
tillsammans, att känna sig som en del av en grupp, att
känna sig trygg och behövd, samt att få möjlighet att utveckla sin kunskap och förmåga till ansvarstagande.
Vi har haft en person projektanställd med särskilt ansvar
för matlagning. Utvärdering av projektet ledde till en omstrukturering av ansvarsområdena mellan Gyllenkroken
och Café Koopen som vi tror kommer att ha positiv effekt
under 2016.
Under året har Café Koopen tagit emot två elever från
Ester Mosessons gymnasium. Att unga människor praktiserar på Café Koopen är lärorikt och berikande för såväl
ungdomarna som för kooperatörerna.
Vi har också tagit fram nya, tydligare riktlinjer för personer i olika anordnade sysselsättningsformer för Café
Koopen.

Återvinning och miljötänk.

Personaldag på Göteborgsoperan.
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Gyllingen

Rekrytering av deltagare
Rekrytering av deltagare till verksamheten pågår ständigt
för att nå målgruppen. Under 2015 har Gyllingen tagit
emot många studiebesök. De som besökt har bland annat varit studenter från olika utbildningar inom vård och
socialt arbete, familjehem, yrkesgrupper från socialtjänst
och psykiatri samt elevhälsopersonal. Vid studiebesöken
informerar vi om vad vi gör och varför. För att nå patienter och personal i psykiatrin har Gyllingen under året
funnits på plats på olika sätt i både öppen- och slutenvården. Vi har deltagit i temadagar på skolor och mött elever och personal på högstadiet och gymnasiet. Gyllingens
personal engageras som föreläsare i olika sammanhang,
något som innebär rekrytering till barngrupperna, samtidigt som det är ett sätt att sprida kunskap om situationen
för barn till föräldrar med psykisk sjukdom.

Grupper och enskilda samtal
Under vårterminen genomfördes två grupper, en barngrupp 10-12 år med sex deltagare och en unga vuxna-grupp med fyra deltagare. Under höstterminen genomfördes en barngrupp 10-12 år med sex deltagare och
en tonårsgrupp med sex deltagare, sammanlagt 22 barn
och unga deltog i pedagogisk verksamhet i grupp under
året. Varje år genomförs också återträffar, vilket brukar
vara mycket uppskattat av deltagarna själva.
Antalet enskilda samtal var i snitt 21 per månad. Enskilda samtal har under senare år blivit ett komplement till
gruppdeltagande. Samtal kan vara en förutsättning för att
senare delta i grupp, såväl som något som efterfrågas efter
gruppdeltagande. Det erbjuds i första hand till tonåringar
och unga vuxna och under året har mellan tio och femton personer haft pågående kontakt, de flesta en gång i
veckan.

Nätverk
Gyllingen är aktiva i flera professionella nätverk bl a
nätverket De glömda barnen Göteborg, nätverk med
elevhälsa och psykiatri, samt med andra organisationer
som arbetar med gruppstöd exempelvis Bojen, Solrosen
och Bona Via.

Kortare insatser med enskilda samtal har också erbjudits
barn vid några tillfällen under året i väntan på att de ska
kunna delta i lämplig grupp. Även föräldrar har getts sådant stöd i väntan på grupp. Det finns en stor efterfrågan
på denna typ av stöd och Gyllingen har kontakter i staden
dit man kan hänvisa sökande vidare när resurserna för att
ta emot fler saknas hos oss.

Sommarläger
I augusti 2015 kunde vi för första gången erbjuda ett sommarläger, tack vare ekonomiskt och praktiskt stöd från
Odd Fellow. Tre gruppledare åkte iväg tillsammans med
barn och föräldrar som tidigare deltagit i Gylligens verksamhet. För de familjer som åkte med var sommarlägret
kostnadsfritt. Lägergården heter Buagården och ligger
vid Bohuskusten. Gruppledarna arbetade fram ett program för lägret, med gott om fritid inplanerad samt en
genomtänkt programpunkt för barnen per dag.

Att kunna starta grupper för unga vuxna med jämna
mellanrum minskar också trycket när det gäller enskilda samtal. Tidigare gruppdeltagare och deras föräldrar
kontaktar ofta verksamheten för råd och stöd. Till detta kommer ytterligare många andra kontakter, som inte
alltid leder till gruppdeltagande men som kan beskrivas
som rådgivande samtal.

På Buagården fanns personal som skötte allt praktiskt, så som matlagning, disk
och städning. Som lägerbesökare var
man mycket väl omhändertagen. Fantastisk mat och fika fem gånger om dagen
serverades. Gyllenkrokens anställda stod
för kontinuitet och struktur.

Buagården, Bokenäs
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Varje familj fick ett eget rum, och så
fanns det ett rum till brädden fylld med
leksaker och sportprylar. Sommarens
första högtryck inföll den veckan vi genomförde lägret, vilket resulterade i bad
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varje dag. På kvällarna spelade vi fotboll och badminton
eller också hoppade barnen på studsmattan.
Barnen verkade ha fantastiskt roligt och lägret blev mycket lyckat, med familjeliv, bad, sol och äventyr.

Mammagrupper
I samarbete mellan Aktivitetshuset och Gyllingen startades mammagrupper under vårterminen 2015. Nytt för
året var att vi bestämde oss för att genomföra enskilda
möten med olika teman, ungefär som workshops. Då var
mammorna inte knutna till en grupp utan kunde välja de
teman passade bäst i hennes situation. En mammagrupp
lade vi i samband med kvinnoafton, och gemensamt tittade vi på film om föräldraskap och vänskap. I anslutning
diskuterade vi filmen.
Pga föräldraledighet kunde vi inte genomföra mammagrupp under höstterminen 2015.

- Att prata med barn om psykisk ohälsa - Varför är mamma sjuk? Smittar mammas sjukdom? Varför känner jag
mig så orolig för min mamma? Barn har massor av frågor
kring psykisk ohälsa. Hur kan jag som mamma bemöta
och svara på dem?
- Att vara förälder till en tonåring - Tonårstiden är en utmaning både för barn och föräldrar. Vi funderar över hur
vi kan bemöta tonåringar och vad som händer i tonåringens utveckling.
- Film - Vi ser filmen Gilbert Grape tillsammans och diskuterar efteråt. Kvällen börjar med en gemensam måltid.

Årets teman:

- Good enough - Vad innebär ”good enough-principen”
för föräldraskapet? Hur kan man som förälder hantera
krav kring föräldraskapet och känna sig ”tillräckligt bra”?
Tillsammans funderar vi över dessa frågor.

2015 fick Gyllingen medel från Barnhusfonden för att förnya möbler och inventarier i lokalerna.
15
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Intäktsfinansierad verksamhet
De intäktsfinansierade verksamheterna inom Stiftelsen Gyllenkroken är Boenden och Arbetsmarknadsuppdrag.
Dessa verksamheter finansieras av intäkter från utförda tjänster som boende eller arbetsträning.

följs upp och uppdateras regelbundet. Flera av de boende
har regelbunden 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. Med det
Personalgruppen består av totalt tolv fasta tjänster inklu- så kallade aktivitetsstödet som alla boende på Gyllenkrosive samordnaren. All boendepersonal har gemensamma ken har rätt till, får de ekonomiskt stöd till aktiviteter.
personalmöten och handledning var fjortonde dag vilket
ger en tät kontakt och kännedom om aktuella frågor. I
korttidsboendet och i gruppboendet finns det personal i Förbättringsarbete
tjänst dygnet runt och ytterligare en personal i beredskap,
som kan infinna sig inom en halvtimme vid behov. De På Fräntorpsgatans och Hagforsgatans boenden arbetar
anställda rör sig mellan boendena, särskilt timvikarier, personalen med ständiga förbättringar. Under 2015 påmen också fast personal.
börjades bland annat en översyn av arbetet med genomförandeplaner. Under 2015 har vi utökat bemanningen
Boendeassistenterna på Gyllenkroken arbetar aktivt för på Hagforsgatan. Utöver de två tillfällen per vecka som
att stödja de boende i att lösa olika svårigheter i vardagen, tidigare var stommen för arbetet på Hagforsgatan, har vi
att bryta isolering och att träna sig i sociala färdigheter. sedan augusti också en särskild samordnare på 20 % med
Personalen är de boendes stöd i att kunna förverkliga ansvar för Hagforsgatan. Detta innebär ytterligare en
sina önskningar om aktiviteter i och utanför den egna lä- dag per vecka som de boende på Hagforsgatan har stöd
genheten. För alla som bor en längre tid i Gyllenkrokens i hemmet. Utöver de fasta tidpunkterna finns personalen
boende upprättas en individuell genomförandeplan. Det tillgänglig dygnet runt för den boende som behöver det.
dokumentationsprogram, som används i boendena, är Under året som har gått har behovet av stöd varierat och
Magna Cura, Pulsens dokumentationsprogram för boen- boendeassistenterna har anpassat sig efter de boendes bede enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och hov, som har definierats gemensamt i form av en indiviservice till vissa funktionshindrade (LSS).
duell genomförandeplan.

Boenden

Fräntorpsgatan /Hagforsgatan
Här finns plats för tolv personer i egna lägenheter.
Gruppboendet har tillstånd enligt LSS. Under 2015 har
de boende på Fräntorpsgatans gruppboende och på Hagforsgatans kollektivboende fått stöd i vardagen av de boendeassistenter som har sin arbetsplats 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 de boende är att upprätthålla dagliga rutiner. Personalen arbetar med löpande
dokumentation för de boende och genomförandeplaner
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Hagforsgatans kollektivboende.
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Egen balkong eller uteplats på Fräntorpsgatans gruppboende.

Gemensam uteplats och odlingslådor i trädgården på Fräntorpsgatans gruppboende.

17
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Korttidsboendet
Verksamheten bedrivs med SoL-tillstånd. Under
2015 har beläggningen på Korttidsboendet varit hög,
ofta har bara ett par av de 14 rummen varit lediga.
Korttidsboendet har ramavtal med Göteborgs stad
och Mölndals stad för boendeformerna akut boende
utan stöd och korttidsboende/kategoriboende.
Korttidsboendet har även haft direktupphandlingar
av korttidsboende från närliggande kommuner så
som Lerum och Partille.

De boende erbjuds stöd till aktiviteter, både i Gyllenkrokens egen verksamhet och utanför. Det så kallade
aktivitetsstödet som alla boende har möjlighet att ta
ut för att bekosta aktiviteter, har under 2015 bland
annat använts till massage, litteratur, gymkort, fiskekort samt biobesök.

På korttidsboendet kan en person bo tillfälligt under
några dagar upp till ett år. Ganska vanligt är att de
boende stannar mellan tre och sex månader. De boende har många olika nationaliteter och olika bakgrund. Många av de boende har en psykossjukdom
eller en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Åldersspannet är från 18 till 65 år, med en ungefärlig
genomsnittsålder på 40 år.
Personalen på korttidsboendet är behjälpliga med
motivation och stöd i vardagen för de boende, inte
minst i praktiska frågor som skjuts till vård- och
myndighetskontakter, stöd vid möten osv. Personalen är också ett stöd i medicinhantering för de boende. På vilket sätt stödet ska se ut beslutas i samråd
med den boende och med behandlande läkare.

Midsommarfint på Garverigatan! Dock inte vädret..
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De boende på Korttids- och Akutboendet kan delta i kurser i aktivitetshuset
eller använda tex ateljén och musiklokalen när det inte pågår annan verksamhet.

På baksidan av husen på Garverigatan arbetar en projektgrupp med Odling i stadsmiljö.
Här finns möjlighet för besökare och boende i alla boendeformer att delta.
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Personer i olika arbetsmarknadsåtgärder 2015:

Förstärkt arbetsträning - 1 person

Arbetsmarknadsuppdrag
och projekt
Lyckohjulen
Vi fick ett uppdrag från NSPH/Hjärnkoll om att tillverka 200 spel – Lyckohjulet. Det är ett hjälpmedel
som vänder sig till arbetsplatser för att personalgrupper lättare ska kunna prata om psykisk ohälsa.
Det är fortfarande skrämmande med psykisk ohälsa, trots att tre av fyra har erfarenhet av det. Rädslan
gör det svårt att prata öppet. Vi ställs ofta inför situationer, inte minst i arbetslivet, där konsekvenserna
av psykisk ohälsa skapar problem. Problem som blir
större och svårare att ta upp på grund av att psykisk
ohälsa är oerhört stigmatiserad.
Vi behöver bli bättre på att hantera dessa situationer
och i Lyckohjulet, precis som i verkliga livet, ställs du
inför olika scenarion som rör psykisk hälsa. Målet är
att deltagaren ska bli intresserad av och förstå den
problematik psykisk ohälsa skapar och varför det är
en relevant fråga, både för chefen/arbetsgivaren och
för kollegan. Spelet är en bra grund för att skapa en
plattform för att arbeta vidare med psykisk hälsa och
ohälsa på arbetsplatsen.
Vi skapade en arbetsgrupp med en snickare som
handledare, gjorde en prototyp på konstruktion
och design på det lilla lyckohjulet med måtten 30
x 30 cm, fick godkänt och en deadline för leverans.
Dessutom fick vi ytterligare en beställning på två
stora Lyckohjul, 1 x 1 m på golvstativ för NSPH/
Hjärnkoll att ha med på mässor och evenemang.
De färdiga Lyckohjulen finns att köpa i webshopen
på www. nsph.se.
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Sysselsättningsfasen - 2 p

personer
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Anställda med stöd - 2 personer

Praktik - 1 person
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Kvalitetsprojekt med
Göteborgs fontänhus

Vårruset
Vi tar oss ut till vårruset
Jag har alltid med mig snuset
Höra vinden o suset.

Social resursnämnd beviljade oss bidrag för upphandlingsstöd genom benchmarking i samverkan med Stiftelsen Göteborgsfontänen. Projektets syfte var att utveckla våra kvalitetsledningssystem och kvalitetssäkra våra
verksamheter för att på så sätt stärka våra möjligheter
inom upphandlingsförfarandet.

Höra och känna hur svetten rinner
Några som redan vinner
Snart vi i mål hinner.
Då skulle vi bra må
Somliga stannar till och får ont i en tå
Så att dem stackarna får sluta springa eller gå.

Frågorna vi arbetat med:

Hur definierar vi kvalitet? Hur relaterar ändamålsparagraf mot kvalitetsledning? Hur mäter vi kvalitet? Vilka
nyckeltal finns att jämföra med? Hur ser man till att få
bättre kvalitet? Hur mycket tid avsätts för ständig förbättring och utveckling och hur påverkar detta verksamhetens kvalitet?

Vi andra kämpar på
Vi ska in i mål gå.
Uppförsbackarna är så kämpigt tröga
Andra klarar det galant som om dem vore höga
Man får liksom ha glimten i öga.

Resultat:

- Vi har satt fokus på kvalitet och vet nu vad vi redan gör
bra och vad vi behöver och kan göra bättre vad gäller kvalitetsmätning, utvärdering och uppföljning.
- Vi är nu bättre rustade. Vi har stärkt våra möjligheter inom anbudsförfarandet och har nu tillräckligt med
verktyg för att känna oss säkra i upphandlingssituationer.
Systemen finns men de behöver regelbunden översyn och
uppdatering.
- Våra gemensamma möten har varit lärorika – nu vet vi
mer om varandra och kan ha utökat samarbete med våra
deltagares/medlemmars bästa för handen.
- Det finns mycket fler och bättre skriftliga riktlinjer och
rutiner nu, och vi är mer bekanta med dem. Men det är
ett komplext material som kräver mycket av den anställda
och tar tid att sätta sig in i.
- Vi har identifierat styrkor och svagheter och förbättringsområden att arbeta vidare med.
Sammanfattningen visar de två organisationerna har liknande styrkor och svagheter när det gäller kvalitetsarbetet.
- Vi är bra på- bemötande, att motivera, samarbete med
andra organisationer, tillgänglighet, empowerment/ personlig utveckling, mångfald, att erbjuda ett brett utbud,
gemenkap, att arbeta i en platt organisation.

Att längta efter fikat lite picknick
Detta blir sången i en mick
Och en medalj man i mål fick
Tack
Den är guld värd
I vår lunkande färd
Medalj jippi den första medalj
Säg i ett minnesfoto smile
När man kommer hem behöver ömma fötter
Ett vårdande bad av alg.
Åh det kändes som en mil.
Nästa gång åker jag nog bil.
Dikt av Laila Wedberg

Det var ett mycket välkommet samarbetsprojekt. Alla var
nyfikna på den andra organisationen och efter projektet
upplevde man det som mycket värdefullt att kunna utöka
vår samverkan i framtiden. Damerna började direkt med
att sammanstråla på Göteborgsfontänen för lite mat och
dryck innan vi genomförde Vårruset i Slottskogen. Gyllenkrokens aktivitetshus bjöd sedan in Fontänhuset till
höstens kick off med mat och musik.
22
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Besök på Göteborgsfontänen.

En annan tid

Vandringsutställning
Hjärnkoll bytte under året huvudman från Handisam till
NSPH och avslutade därmed sin utlåning av vandringsutställningen En annan tid. Eftersom vi på uppdrag av
SKL byggde utställningen här på Gyllenkroken 2011 fick
vi frågan om vi ville överta den. Vi tackade ja och den
finns nu hos oss. Vi söker efter en lämplig plats att visa
den i Göteborgsområdet. Den finns att boka kostnadsfritt hos oss.
Det är en utställning som vill inspirera, vidga perspektiven och förmedla kunskap inom frågor som rör psykiatrisk heldygnsvård, i går, i dag och i morgon. Framtiden
är en annan tid och de tankefrön vi sår i dag kan bli morgondagens sanning.

Valfri klädsel men bäst funkar nog gympaskor ändå!
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Driving us crazy
Filmfestival

Den 16-18 oktober 2015 arrangerade Familjevårdsstiftelsen i samarbete med Mad in America en internationell
filmfestival på temat ”galenskap i samhället och i oss alla”
med filmer, föreläsningar, erfarenhetsutbyte, forskning,
teater och musik på Stora teatern i Göteborg. Två filmer
producerade på Gyllenkroken fanns med i programmet,
”Pat. är frisk och pigg för övrigt” och ”Elias änglar och
demoner”. Båda filmerna fick ett mycket positivt mottagande! Dessutom ordnade vi en konstutställning i foajén
med konst från några av de konstnärer som är verksamma på Gyllenkroken.
Festivalen presenterade motbilder till de beskrivningar
vi dagligen ställs inför som om de vore sanningar. Under festivalen beskrivs erfarenhet och aktuell forskning
som fokuserar på det mänskliga mötet, relationen och
sammanhangets avgörande betydelse. Samt inte minst
sociala och politiska faktorer som påverkar såväl enskilda
människor som samhällsutveckling.

Bilder ur filmerna Pat.är frisk
och pigg, för övrigt, och överst th
Elias änglar och demoner.

Medverkande bland andra:
David Cohen, professor vid UCLA, USA • Suzanne Osten,
filmskapare och barnfilmsombud • Terry McMahon, filmregissör Irland • Lucy Winer, filmregissör, USA • Katrine
Borre, filmregissör, Danmark • Åsa Moberg, journalist och
författare • Robert Whitaker, vetenskapsjournalist • Laura
Delano, redaktör på MadinAmerica, USA • Mette Ellingsdalen, We Shall Overcome, Norge.

Konstutställning på Stora teatern. Kons av Cecli, Annelee
Sjögren, Stina Axelsson, Robert Ridderling, Gabriella Klintred och Sven Nordström.

Mad in America, Inc. är ett forum för de som är intresserade av nytänkande om psykiatri och psykisk hälsa. På
madinamerica.com redovisas rapporter om nya vetenskapliga rön, videointervjuer och bloggar från människor
med upplevd erfarenhet av psykiatriska diagnoser och
behandling, familjemedlemmar, psykiatriker, psykologer, socialarbetare, aktivister, advokater och journalister.
Läs mer på madinamerica.com

Familjevårdsstiftelsen som grundades 1987 är ett alternativ till traditionell familjevård, institutionsbehandling
och psykiatri. Arbetet bygger på att ta till vara väsentlig
kunskap från det vanliga livet tillsammans med terapeutisk kompetens.
Läs mer på www.familjevardsstiftelsen.se
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Odling i stadsmiljö
Med ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen fortsatte vi utveckla vårt projekt Odling i stadsmiljö eller i talspråk Utegruppen.

Arbetet förändras med årstiderna och består på vintern
av att exempelvis skotta snö, sanda och salta. Under de
kalla månaderna blir det även tid för inomhusarbete,
skruva ihop eller laga möbler, sätta upp hyllor och lampor, renovera badrum och måla väggar i de olika husen.

Gruppen arbetar öppet och dynamiskt med en kärntrupp
på fyra kvinnor och sex män. Stor vikt läggs vid att ge
utrymme för ytterligare personer att delta efter förmåga
och väder. Utegruppen stöttar och uppmuntrar varandra så att arbetet kan utföras och alla känner delaktighet. Gruppen tar kollektiva beslut på vad som skall odlas, både nyttoväxter och blommor. Vad som skall göras
under dagen bestäms på morgonmötet. Hinner man inte
klart fortsätter man nästa dag. När gruppen åker ut för att
jobba eller handla åker alla med. Får inte alla plats i bilen
åker man två gånger. Ingen lämnas kvar.

På våren förbereds och planeras för odling genom samarbete med Café Koopen. Frön och potatis kommer i jorden, på friland och i och det nya växthuset.

Förra året testades olika grödor och i år drog man slutsatser av erfarenheterna och ändrade lite samt fortsatte
att testa nytt. Ett samarbete med Café Koopen startade så
smått om vad som bäst kan användas i matlagningen. Ett
växthus köptes in och monterades.

På husen på Fräntorp och Hagforsgatan ansvarar gruppen för två odlingslådor. I samråd med de boende odlar
man där kryddväxter och tomater. Ett par av hyresgästerna har även varit deltagare i gruppen.

”Man ser ju fram emot att få börja jobba med jorden igen.”
Kommentar i januari

När växtsäsongen börjar komma igång finns det bara tid
för utomhusarbete, hålla efter odlingarna, vattna, gallra
och rensa ogräs, klippa gräsmattor, ansa buskar, träd, rensa i rabatter och kring stenplattor. Vid skördetid levereras
grönsaker och kryddor till kaféet, löv skall krattas och
blåsas bort, och inför julbordet är det bl a Utegruppen
som fixar dekorationer och julgranar.

Vi bokade in Andrez från Hisingens biodlareförening och
Mikael från Göteborgs biodlareförening för två separata
föredrag för att lära om biodling och undersöka framtida
samarbete. Biodling blir en av utmaningarna för 2016.
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Personalen på Gyllenkroken
Organisation
Antal fast anställda på Gyllenkroken 2015 var 25 personer, varav 12 kvinnor och 13 män vid årets början. Utöver
de fast anställa har organisationen ett antal timvikarier
som arbetar på våra boenden. Allt som allt skickades 61
kontrolluppgifter ut, vilket innebär att så många olika
personer erhöll lön från organisationen under 2015.
På Gyllenkroken arbetar personalen i arbetslag: på boendena och Gyllingen, i aktivitetshuset, samt i administration och fastighet. Flera tjänster är delade så att den anställda går mellan två olika enheter. Detta ger kontinuitet
genom organisationen och förenklar samarbeten mellan
olika arbetslag.

Studiebesök på Göteborgsoperan.

Utveckling och fortbildning

Alla handledare, gruppledare och boendeassistenter ingår i en arbetsgrupp, och har protokollförda personalmöten samt handledning tillsammans med sina kollegor
varannan vecka. För varje verksamhetsområde finns en
samordnare som ingår i ledningsgruppen, och fungerar
som en kanal för att inhämta och förmedla information
mellan arbetslag / inom organisationen. Samordnarna
fungerar rådgivande för verksamhetschefen, så att beslut
kan fattas med god förankring. Ledningsgruppens medlemmar representerar varsin del av verksamheten och har
sitt mandat från sina kollegor. Samordnarnas roll i ledningsgruppen är att lyfta sina respektive verksamheters
behov och villkor inför beslut. Vidare att förankra frågor i
personalgruppen samt att samordna arbetet i arbetslaget,
och att återrapportera till ledningsgruppen.

Under 2015 har i organisationen genomförts medarbetarsamtal och lönesamtal för alla anställda. Under hösten
genomfördes en medarbetarenkät med fokus på psykosocial arbetsmiljö. Enkäten gav ett positivt resultat, och
det var skyddsombudsgruppen som arbetade med att
sammanställa och analysera resultatet samt sammanställa en handlingsplan utifrån resultatet. Skyddsombuden
och verksamhetschef genomför regelbundna möten var
sjätte vecka i den så kallade skyddsombudsgruppen. På
varje personalmöte finns arbetsmiljö med som en stående punkt.
Under 2015 har personalgrupperna genomfört flera planeringsdagar. Planeringsdagarna syftar till att de anställda ska hinna fördjupa diskussioner, som till exempel rör
pedagogik och metodik.

Social gemenskap

För alla anställda på Gyllenkroken erbjuds fortbildning
och utvecklingsmöjligheter löpande under året. 2015 utbildade vi oss i brandsläckning, våld i nära relationer med
Anders Sandberg och Ewa Fransson från Dialoga, samt
om psykiska funktionsnedsättningar med Lennart Lundin, SU. Höstens personaldagar innehöll en egen fördjupning av temat psykiska funktionsnedsättningar. Vidare
gjorde skyddsombudsgruppen en genomgång av resultat
av medarbetarenkät, och en presentation av arbetsmiljöarbetet.

Under 2015 genomfördes gemensamma sociala aktiviteter, bland annat en ”Kick off ” i februari: en musik-quiz
och lite plockmat på en sportbar i Göteborg, och i september en guidad stadsvandring under Göteborg med
efterföljande frågesport på temat Gyllenkroken.
Flera av de kvinnliga besökarna och handledarna deltog
i femkilometersloppet Vårruset tillsammans med Stiftelsen Göteborgsfontänen.
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De olika personalgrupperna hade också verksamhetsspecifik utbildning, bland annat i Social dokumentation med
Ann Nilsson, och frågor som rör alkohol- och drogmissbruk, med Ove Lundgren från Kunskapskällan.
Två personer åkte på konferensen ”Nytt i sociala medier- marknadsföring” På programmet stod bl a Snapchat,
Instagram, Facebook, Periscope och Podcast.
Vi använder redan Facebook, Instagram och Youtube och
kommer att forsätta använda och utveckla dessa kanaler.
Det vi fastnade för som var nytt för oss var Podcast – digital radio. Poddsändningar beskrivs ibland som beröringspunkten mellan bloggande och vanlig radio. Nästa
år kommer vi att titta närmare på hur vi som organisation
kan använda det i vår externa kommunikation.

Beardslee familjeintervention

Två personer (en handledare i aktivitetshuset och en boendeassistent på korttidsboendet) har fått möjlighet att
ta del av utbildningen Beardslee familjeintervention, en
utbildning som kommer att fortsätta under 2016. Tanken
är att deltagandet i utbildningen ska stärka kunskap och
medvetenhet om barnperspektivet på Gyllenkroken som
organisation.

Psykoanalytisk teori och praktik (Steg I)

En person har påbörjat utbildning i Psykoanalytisk teori
och praktik (Steg I) vid Göteborgs Psykoterapi Institut.
Utbildningen är grundläggande och har en bredd som gör
den användbar i olika former av vårdande, behandlande
och utredande arbete, såväl individuellt som i grupp och
i ett miljöterapeutiskt sammanhang.

Kurser/konferenser

Utöver de gemensamma fortbildnings- och utvecklingsprojekten som pågått under 2015 har också många
medarbetare deltagit i fortbildning på egen hand, utifrån
intresse och behov på respektive arbetsplats.
Exempel på kurser/konferenser under året:
Amfetamin och läkemedel, ”Får alla vara med?”, Cannabis, Arbetslivsinriktad rehabilitering, Förvaltningslagen,
Upphandling och IOP, ”April i anhörig-Sverige” med
Susanna Alakoski, KBT för boendepersonal, Kollektivavtalets försäkringar, Kvalitet inom LSS, Digitala medier
och marknadsföring, Barnperspektiv i Socialtjänsten,
IVO-dagen

Personalmöte i Stora föreläsningssalen på Gyllenkroken. Skyddsombuden presenterar sig och sitt uppdrag.
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Vi fortsätter att sträva efter att
förverkliga vår vision:
Ett samhälle som ger utrymme för alla.

De övergripande målen för 2016 är:
Verksamheten ska utvecklas kontinuerligt för
att passa deltagares och boendes önskemål
och behov.
Boende och besökare ska vara delaktiga i
planering och genomförande av aktiviteter.
Organisationen ska stå för och förmedla en
nyanserad syn på psykisk sjukdom.
Organisationen ska verka för ökad kunskap
och minskade fördomar om psykisk ohälsa.
Barnperspektiver ska genomsyra hela
organisationen.
Organisationen ska utvecklas på ett hållbart
sätt, socialt, globalt och ekonomiskt.
Gyllenkroken ska vara en tydlig och självklar
aktör inom social omsorg.
Alla anställda ska ha möjlighet att påverka
organisationens utveckling och sin egen
arbetssituation.

WEBB: www.gyllenkroken.se
INSTAGRAM: @gyllenkroken
FACEBOOK: Stiftelsen Gyllenkroken
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Linden på gården får en ny frisyr av en arborist utan svindel.
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Stiftelsen Gyllenkroken

857206-9915

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Stiftelsen Gyllenkroken får härmed avge årsredovisning för perioden
2015-01-01 - 2015-12-31.

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 akut- och 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 människosyn,
som baseras på antagandet att alla människor har lika värde. Stiftelsens verksamheter utgår från KASAM-begreppet. Med det följer ett antagande att människan är social, förändrings- och utvecklingsbar
och vill ta ansvar för sitt liv och sina gärningar.
Stiftelsen Gyllenkroken har en verksamhetschef som leder organisationen. Som stöd för verksamhetschefen finns en ledningsgrupp som består av de fyra samordnarna för verksamhetsområdena boenden,
aktivitetshus, Gyllingen respektive projekt och uppdrag.
Det yttersta ansvaret för stiftelsen har en styrelse bestående av sju ledamöter och tre suppleanter med
olika bakgrund. Styrelsen har inklusive årsmötet haft fem styrelsemöten under kalenderåret 2015.
Besökande och boende är delaktiga i utvecklingen av stiftelsens olika verksamhetsområden.
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Stiftelsen Gyllenkroken
Årsredovisning för 2015
Flerårsöversikt ( tkr )

Omsättning
Resultat efter finansnetto
Soliditet i %

2015

2014

2013

2012

2011

19 153
338
22,0

17 209
407
19,2

15 647
-1 428
15,9

18 285
191
29,2

18 982
231
25,4

Disposition av stiftelsens vinst:
Balanserat resultat
Årets vinst

1 857 354
338 411

Totalt

2 195 765

Styrelsen föreslår att:
ny räkning överförs

2 195 765

Beträffande stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkning med tillhörande notanteckningar och kommentarer.
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Stiftelsen Gyllenkroken
Årsredovisning för 2015

Resultaträkning

3

Not

2015

2014

5 299 992
12 541 582
1 311 719
19 153 293

5 294 996
9 527 916
2 386 481
17 209 393

-2 187 204
-2 258 130
-14 012 158
-67 059
-124 984
-18 649 535

-1 782 243
-2 119 514
-12 544 548
-25 906
-124 984
-16 597 195

503 758

612 198

11 436
-180 503
-169 067

10 129
-215 319
-205 190

334 691

407 008

334 691

407 008

1
Stiftelsens 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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Stiftelsen Gyllenkroken
Årsredovisning för 2015

Balansräkning

4

Not

2015-12-31

2014-12-31

4
5

196 065
3 998 751

23 654
4 123 735

6
11

179 154
187 498

179 154
229 166

Summa anläggningstillgångar

4 561 468

4 555 709

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

1 172 478
186 164
96 001
248 234

1 463 788
186 164
91 908
312 986

1 702 877

2 054 846

Kassa och bank

3 695 502

3 078 723

Summa omsättningstillgångar

5 398 379

5 133 569

9 959 847

9 689 278

1
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och bilar
Byggnader och mark
Finansiella anläggningstillgångar
Fonder
Reversfordran

7

Summa tillgångar
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Stiftelsen Gyllenkroken
Årsredovisning för 2015

5

Balansräkning

Not

2015-12-31

2014-12-31

1 861 074
334 691
2 195 765

1 454 066
407 008
1 861 074

3 645 593
118 850
3 764 443

3 993 581
0
3 993 581

319 808
339 384
283 679
3 056 768
3 999 639

142 908
401 570
322 784
2 967 361
3 834 623

9 959 847

9 689 278

500 000

500 000

Inga

Inga

Eget kapital och skulder
Eget kapital

8

Balanserad vinst
Årets resultat
Summa eget kapital
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

10

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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Stiftelsen Gyllenkroken
Årsredovisning för 2015

6

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

50 år
5 år
5 år

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.
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Not 2

7

Arvoden och kostnadsersättningar

2015

2014

59 810
0
59 810

22 261
5 000
27 261

Ersättning till revisorer, Öhrlings PricewaterhouseCoopers
För revisionsuppdrag
Andra uppdrag

Not 3

Medelantalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter

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

13
14
27

12
13
25

567 778
8 607 888
9 175 666

544 056
8 412 614
8 956 670

-342 115

-294 274

3 203 221

2 879 160

567 106

575 604

12 603 878

12 117 160

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

8

Inventarier och bilar

2015-12-31

2014-12-31

1 950 751
239 470
-156 272
2 033 949

1 950 751
0
0
1 950 751

-1 927 097
-67 059
156 272
-1 837 884

-1 901 191
-25 906
0
-1 927 097

196 065

23 654

9 056 357
9 056 357

9 056 357
9 056 357

Statligt investeringsbidrag

-2 407 200

-2 407 200

Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 525 422
-124 984
-2 650 406

-2 400 438
-124 984
-2 525 422

3 998 751

4 123 735

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

Not 5

Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden, varav mark 400 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående bokfört värde

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 260 136 kr.
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Not 7

9

1 861 074
334 691
2 195 765

1 454 066
407 008
1 861 074

1 256 498

571 632

2 507 945
3 764 443

3 421 949
3 993 581

339 357
1 325 000
104 838
556 566
427 773
132 832
1 564
168 838
3 056 768

339 357
1 325 000
104 838
439 821
400 674
133 650
1 946
222 075
2 967 361

187 498

229 166

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Förutbetalda omvårdnadsersättningar
Förutbetalt verksamhetsbidrag
Förutbetalda hyresintäkter
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter/ pensionsavgifter
Upplupen särskild löneskatt
Upplupna räntekostnader
Övrigt

Not 11

133 047
25 900
154 039
312 986

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

133 047
25 900
89 287
248 234

Eget kapital

Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Not 9

2014-12-31

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyror
Upplupna omvårdnadsintäkter
Övrigt

Not 8

2015-12-31

Reversfordran

I samband med avyttring av byggnad på ofri grund
under 2014 har stiftelsen ställt ut en revers som
löper under 6 år och amorteras med 10 417 kr per
kvartal jämte årlig ränta med 5%.
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Politik Forskning Praktik Internationellt Lokalt Regionalt Fortbildning Seminarium Konferens
Göteborgs stad Göteborgs universitet Lerums kommun Mölndals stad Partille kommun
Göteborgsfontänen ABF Folkuniversitetet Socialstyrelsen VGR Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Barnhusfonden Odd Fellow Mad in America Inc Familjevårdsstiftelsen NSPHiG
IBIS Hjärnkoll De glömda barnen och alla som stöder oss i vårt arbete.

Viktiga samarbeten och seminarier

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll på Rehabdagar på World Trade Center i Stockholm, Viveka Lärn kåserar tillsammans med
Christer Larsson. Försvarets åtgärdslista vid skada presenterad på rehabdagrna, Brandövning med Presto och Lennart Lundin Psykiatri
Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreläser för Gyllenkrokens personal om kognitiva nedsättningar.
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