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Under november månad 2019 skrevs det i GP att vi i Göteborg endast haft nio timmar sol, 
nio timmar! Det kan vara tufft att ta sig igenom hösten och vintern utan att bli lika grå i 
sinnet som himlen är. Därför har jag alltid tyckt att Gyllenkrokens huvudbyggnad, med sin 
varma solförnimmande gula färg, i sig är upplyftande och inbjudande. 

Byggnaden är också symbolisk för de utrymmen som oavsett väder och vind, möjliggör 
människomöten. Dessa möten tar sig många olika uttryck, variationen är enorm. Det finns 
allt från kreativa organiserade projekt, exempelvis musikalen Musical Bridges, som vi i 
styrelsen fick nöjet att se, till spontana möten i Kultur- och aktivitetshuset och i boendena.  
Gyllenkrokens gula byggnader är också en fast och trygg punkt för mer metodiska möten, 
så som Gyllingens verksamhet för barn och ungdomar. 

Styrelsens uppdrag är att göra det möjligt för Gyllenkroken att fortsätta skapa dessa vik-
tiga möten. Vi är alltid lika imponerade av den grad engagemang, i alla dess former, som 
människor visar på Gyllenkroken.  

Jag tackar alla, å styrelsens vägnar, för året som gått och önskar ett fint år 2020!

Med vänliga hälsningar
Hannes Lloret Andreasson

Ordförande har ordet
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Omvärlden var mycket närvarande i vår 
verksamhet under året som gick. Håll-
barhet; ekologisk, social och ekonomisk, 
var teman som präglade många av våra 
samtal under året. Även en stor del av 
våra aktiviteter och förbättringsinsatser 
var kopplade till hållbarhet på olika sätt. 

I en organisation som Gyllenkroken är 
hållbarhet viktigt. Vårt ändamål är att 
skapa en meningsfull och trygg tillvaro 
med social gemenskap. I och med att vi 
arbetar med sociala frågor i organisa-
tionen, skapar vi en hållbar social miljö, 
där människor är rädda om varandra och 
utvecklas tillsammans. 

På så sätt får vi också en mer hållbar eko-
nomisk situation. Vi slipper ta kostnader 
för rekrytering och introduktion, om våra 
anställda trivs och vill vara kvar på sitt 
arbete. Vi slipper vissa kostnader för ny 

Verksamhetschefen har ordet
utrustning och renoveringar om alla som 
rör sig i våra lokaler känner tillhörighet 
och är rädda om grejerna. 

Under året som gick drog vi också vårt 
strå till stacken när det gäller ekologisk 
hållbarhet, bland annat startade vi nya 
bikupor, vilket bidrar till att upprätthålla 
biologisk mångfald. Vi jobbade hårt för 
att minska vårt matsvinn och vi tog vår 
egen källsortering till nya nivåer. 

Motsägelsefullt nog krävs det en del 
introspektion för att vi ska få syn på vår 
relation till omvärlden.  Det är när vi tittar 
noga på oss själva och vår egen praktik 
som vi kan se utrymme för förbättring. 
Så var det i alla fall på Gyllenkroken förra 
året. Under 2019 gjorde vi några föränd-
ringar i riktning mot ökad hållbarhet. 
Bland annat en omorganisation som gav 
oss en mindre stab, men större möjlighet 

för anställda att variera arbetsuppgifter. 

Vi bjöd också in till en brukarrevision av 
vårt Kultur- och aktivitetshus. Revisionen 
såg vi som ett komplement till vårt löpan-
de arbete med att säkra brukarinflytande 
och delaktighet i våra verksamheter. 

Det positiva resultatet av revisionen tar vi 
som ett kvitto på det fina arbete vi gör i 
organisationen och på att våra deltagare 
trivs bra hos oss. De förbättringsförslag 
som kom fram i och med revisionen har 
vi med oss in i nästa års arbete, för att 
ytterligare stärka de olika aspekterna av 
begreppet hållbarhet. 

Tack för
 året som gick!

Med vänliga hälsningar 
Emma Simonsson Vento
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Som vanligt firade vi Gyllenkrokens dag 
(infaller sista onsdagen i maj varje år), jul, 
påsk och  midsommar tillsammans. Hos 
oss som överallt annars handlar högtider 
mycket om mat, och att äta tillsammans. 
Musik och sång är också alltid ett inslag 
när vi firar tillsammans på Gyllenkroken. 

Under 2019 har vi tagit emot flera olika 
placeringar i vår organisation. Många in-
tresserade och engagerade personer var 
hos oss och tog del av arbetsplatsförlagt 
lärande, arbetsträning, rehabilitering till 
arbete, eller utförde fältstudier. 

Under höstterminen samlades 
deltagare tillsammans med vår 

socionom-student i en låt-
cirkel. Deltagarna hade 

med sig sin favoritlåt, 
och gruppen lyss-

nade, disku-
terade 

inne-

Axplock från 2019

Bildtext

hållet och delade sina tankar och känslor 
omkring låten. 

Under hösten 2019 hade vi en danskurs 
uppe i stora konferenssalen. Det var 
genomsnitt fyra personer med. Det 
handlade mycket om att lära känna sin 
egen kropp, sätta sig i rörelse och släppa 
loss. 

I november startade några besökare en 
julkör tillsammans med en handleda-
re.  Kören bestod av tio personer i olika 
åldrar. Kören repeterade flitigt fram till 
julbordet, och då förgyllde de dagen yt-
terligare för besökarna, och gav dem ett 
varmt välkomnande ute på gården. En 
verkligt stämningsfull atmosfär blev det, 
med marschaller som brann och vacker 
julsång. 

Odd Fellow erbjöd våra deltagare i Gyl-
lingens verksamhet en veckas kostnads-
fritt sommarläger på Buagården  i Bohus-
län. Vädret var underbart och barnen och 
deras familjer trivdes tillsammans med 
våra medarbetare. 

  

Under året stod en av kooperatörerna för 
vardagspoesi, i form av en rimmad vers 
som beskrev dagens rätt. 
Här kommer en vers från samma penna, 
skriven särskilt till denna verksamhetsbe-
rättelse. 

Som ni snart har sett
Har inget under verk-

samhetsåret gått snett
Utan skötts med vett
Och i viss mån etikett
Nu det nya året med 

tillförsikt vi ser
Och att det ännu bättre 

resultat ger!

Under året har vi sagt ett sista farväl till 
några av våra deltagare. Vi saknar dem 
och vi minns dem med värme.

Vi firade 30 år 
och hade 30 spännande programpunkter, 
bland annat en mycket uppskattad 
föreläsning av Anneli Jäderholm. 
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Stiftelsen Gyllenkroken är en idéburen 
organisation som är politiskt och religiöst 
obunden.

Ändamål
Ur stadgarna: 
Stiftelsen Gyllenkroken har som ändamål 
att skapa en meningsfull och trygg tillva-
ro med social gemenskap för människor 
med psykotiska tillstånd.
Dessutom: 
Erbjuda social gemenskap och menings-
full sysselsättning för människor med 
psykisk ohälsa
Erbjuda anpassat boende för personer 
med psykisk funktionsnedsättning
Erbjuda stöd till barn och unga som är 
anhöriga till någon med psykisk ohälsa 
eller sjukdom

Vision
Vår vision är ett samhälle som ger utrym-
me för alla.

Värderingar
Vår utgångspunkt är att alla människor 
har lika värde och skall behandlas med 
respekt. 
Vi arbetar utifrån antagandet att männ-
iskan är social, förändrings- och utveck-
lingsbar och vill ta ansvar för sitt liv.

Principer
Vi arbetar utifrån principen om mesta 
möjliga inflytande, delaktighet och till-
gänglighet för den enskilde. 

Inriktning
Vår huvudsakliga inriktning är kultur och 
hälsa.

Målgrupp
Vi vänder oss till personer med psykisk 
sjukdom, psykisk ohälsa eller funktions-
nedsättning, samt till deras anhöriga. 
I våra texter använder vi ofta enbart 
begreppet psykisk ohälsa, då det kan 
anses täcka in även sjukdom och funk-
tionsnedsättning. I själva verksamheten 
skiljer vi ibland på de olika begreppen. 
Till exempel är våra gruppbostäder till för 
personer som har en psykisk funktions-
nedsättning och ett LSS-beslut. I Kultur- 

Om Gyllenkroken
och aktivitetshuset finns kompetens att 
möta både personer som har en psykisk 
sjukdom och personer som har psykisk 
ohälsa 

Så här har vi arbetat under 2019
• Genom frivillighet och eget initiativ
• Med hög grad av öppenhet, med social  
 samvaro och gemenskap
• Med ett resursorienterat förhållnings 
 sätt och fokus på styrkor och egenmakt
• Individorienterat och 
 situationsanpassat 
• Med hög grad av delaktighet, menings 
 fullhet, och tydliga mål
• Genom grupparbeten, grupprocesser  
 och interaktion
• Med hög grad av tillgänglighet i fysisk  
 och psykosocial miljö

Organisation
Stiftelsen Gyllenkroken består av en 
intäktsfinansierad och en anslagsfinan-
sierad del. 

Den intäktsfinansierade delen utgörs av 
två gruppboenden på Fräntorpsgatan 
och på Hagforsgatan, samt ett korttids-
boende på Garverigatan. Vi har också 
en fastighet med tre hyreslägenheter i 
Partille kommun. Verksamheten finansie-
ras genom sålda tjänster. Under året som 
gått har vi dessutom haft intäkter från 
olika projekt och uppdrag.

Den anslagsfinansierade delen finansie-
ras med hjälp av föreningsbidrag från 
Göteborgs stad och utgörs av Kultur- och 
aktivitetshuset, det sociala arbetskoo-
perativet Café Koopen samt barn- och 
ungdomsverksamheten Gyllingen.

Stiftelsen leds av en verksamhetschef. 
Som kanal för samordning och informa-
tionsöverföring mellan Gyllenkrokens 
olika delar finns en samordningsgrupp 
med representanter för Gyllingen, Kultur- 
och aktivitetshuset samt boendeverk-
samheterna. 

Det yttersta ansvaret för stiftelsen har en 
styrelse, som inklusive årsmötet har haft 
sex styrelsemöten under kalenderåret 
2019. 

Styrelsen har under 2019 utgjorts av
Ordförande: Hannes Lloret Andreasson, 
psykolog
Vice ordförande: Berit Jóhannesson, f.d. 
riksdagsledamot 

Ordinarie ledamöter:
• Lars Eriksson, överläkare/psykiater
• Per Svensson, civilingenjör
• Karin Hallén, enhetschef 
• Petra Linnsand, psykolog
• Andreas Åhs, kommunikatör 

Ersättare
• Elisabeth Punzi, psykolog
• Håkan Kainert, skattejurist
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 Kaféet är en viktig mötesplats

Anslagsfinansierade verksamheter

Kultur- och aktivitetshuset är en verksamhet som finansieras genom 
föreningsbidrag. Detta ger en stor frihet att planera verksamheten. 
Det finns inget strikt regelverk och ingen tillsynsmyndighet som 
ställer krav på att få detaljstyra. Samtidigt medför bidraget ett stort 
ansvar, att använda de resurser vi har på bästa möjliga sätt. Vi kan 
med stolthet säga att verksamheten Kultur- och aktivitetshuset är ett 
resultat av de behov och önskemål som vi har får in ifrån våra delta-
gare. Kompromissen mellan de många önskemål vi fångar upp och de 
begränsade resurser vi har, är den verksamhet vi erbjuder idag. Detta 
betyder inte att alla önskemål eller behov kan uppfyllas inom ramen 
för vår verksamhet. De anställdas uppdrag är att arbeta för att uppfylla 
organisationens stadgar, i ändamålsparagrafen står: ”…att skapa en 
meningsfull och trygg tillvaro med social gemenskap…”. Vi har en 
viktig och ibland svår uppgift att väga individens behov mot gruppens, 
att väga önskemål om kvantitet mot krav på kvalitet. Detta kan till 
exempel vara i fråga om öppettider. Vi vet att ökade öppettider är vad 
många deltagare önskar sig, samtidigt som vi måste se till att det finns 
tillräckligt med personal på plats under öppettiderna för att säkra att 
miljön är trygg och att det finns tid att arbeta med de deltagare som är 
på plats och har behov av stöd. 

Till Kultur- och aktivitetshuset kommer besökare frivilligt för att delta 
i våra olika grupper, studiecirklar, och öppna verksamheter. Under 
2019 har vi räknat deltagare i aktivitetshuset vid två tillfällen, vecka 21 
och vecka 40. Sammanställningen visar att i genomsnitt kom det 108 
personer per dag under de veckorna. Ungefär 150 personer besöker 
huset regelbundet, många kommer flera dagar i veckan. Vi försöker 
så mycket det går att erbjuda kostnadsfria aktiviteter. I några fall tar 
vi ut en materialavgift, men att hålla nere kostnader är en viktig del i 
vårt tillgänglighetsarbete, så att inte höga avgifter gör att deltagare 
exkluderas från Gyllenkrokens verksamhet. 

Mötesplats
Kaféet som ligger i Kultur- och aktivitetshusets första våning är 
centralt i verksamheten, och många börjar och avslutar sin dag där. 
Många personer besöker kaféet under dagen utan att delta i någon 
gruppaktivitet eller studiecirkel. 

I kaféet uppstår samtal om allt från väder till idéer om verksamheten 
till livet i stort. Där lyssnar vi på besökarna och fångar upp behov och 
tankar som sedan leder till nya aktiviteter eller projekt. En gång per 
vecka är det sång för alla i kaféet med runt sex deltagare. För kaféets 
övriga gäster är detta ett mycket uppskattat inslag!
 
I alla år har fredagsfika varit en viktig punkt i Gyllenkrokens aktivitets-
hus. Klockan halv tre varje fredag bjuder vi alltid på gratis fika. Fre-
dagsfika är ett sätt att samlas och avsluta veckan på ett festligt sätt. 
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 eller har sin avtackning innan de går vidare 
till nya äventyr i livet. 

En gång i månaden invigs nya utställningar i kaféet med vernissage, då 
en konstnär visar upp sin konst.

Studiebesök
Under 2019 har vi haft 91 bokade studiebesök. Dessa består av två oli-
ka typer: enskilda individer, ofta en till fyra personer som kommer för 
att se vad Gyllenkroken skulle kunna vara för dem. Sammanlagt hade 
vi 86 sådana studiebesök. Vi tar också emot gruppstudiebesök. Då är 
det mellan fem och tolv personer som kommer, ofta är det en skol-
klass eller ett arbetslag. Vi hade fem sådana studiebesök under 2019. 
Dessutom har vi en rutin som innebär att nya besökare som kommer 
första gången med eller utan kontaktperson erbjuds spontana visning-
ar av lokalerna och verksamheterna samt en kopp kaffe eller te.

Socionomstudenter och studerande
Aktivitetshuset och Koopen ger utrymme för utbildning och lärande. 
Under höstterminen 2019 hade vi utöver kortare studiebesök också en 
socionomstudent som hade sin praktikperiod hos oss. Att ha en stu-
dent från universitetet är ett tillfälle för lärande, för student såväl som 
för organisationen. Studentens medverkan i olika aktiviteter var också 
ett välkommet tillskott till verksamheten, bland annat i form av en 
låtcirkel där deltagare kunde ta med sig sin favoritlåt för att diskutera 
innehållet och dela sina känslor omkring låten. 

Gyllenkrokens olika aktiviteter
Datarummet
Datarummet är tillgängligt för alla besökare. Vi har fem datorer med 
internetuppkoppling och gratis WIFI. Här kan besökare surfa, maila, 
betala räkningar, hitta noter eller låttexter att sjunga, skriva sin egen 
bok eller skriva ut bilder och dokument.

Datorkursen Basic fortsatte även under 2019, där kunde husets be-
sökare få hjälp med frågor om datorer och mobiltelefoner. Kursen är 
individuell och tar avstamp i varje deltagares egna önskemål, vilka ofta 

Kultur- 
och aktivitetshuset
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handlar om att lära sig att använda digitala verktyg som Word, internet 
och appar till mobiltelefonen i vardagen. Vår handledare på plats hjälp-
te i genomsnitt tre deltagare per tillfälle.

Kreativt Skrivande och tyst skrivrum
Kreativt skrivande är en grupp som träffades en gång i veckan med en 
handledare. Några deltagare pausade och några kom till under året 
som gick. Texterna har utvecklats och fördjupats åt olika håll beroende 
på vem som håller i pennan. Några alster i form av dikter publicerad-
es i Gyllenkrokens nyhetsbrev. Deltagarna skrev teaterscener, sagor, 
haikudikter, rap, sånger, krönikor, berättelser och visor. Det mesta 
framfördes direkt efter skapandet, inför resten av gruppen.
 
Tyst skrivrum är ett forum för våra deltagare att kunna arbeta kon-
centrerat med sina texter. En handledare fanns på plats och gruppen 
arbetade på med sina respektive skrivprojekt. I gruppen finns plats för 
både återkommande skribenter och tillfälliga besökare. Någon skrev 
låttexter. Någon skrev på en lång roman. Någon annan på en sagosam-
ling till småsläktningar och en del skrev för sig själva. Även här fanns 
möjlighet till högläsning och samtal. Skribenten signalerade och så 
gick skrivhandledaren och skribenten iväg till ett annat ostört rum för 
delning och bearbetning av texten.

Promenader och kom-i-form
Några gånger per vecka, i ur och skur, erbjöd en handledare sällskap 
för de deltagare som ville komma ut och röra på sig. En liten grupp pro-
menerade i närområdena och samtalade om livet på olika nivåer och 
från olika perspektiv. Någon gång slank flanörerna in på Ebbes Second 
Hand, eller i glasskiosken på vägen.

Varje vecka erbjöd vi ett till två tillfällen med kom-iform. Det kunde 
vara gymnastik, yoga och andningsövningar som deltagarna gjorde 
sittande på stolar. Genom övningar mjukade vi upp musklerna och trä-
nade upp rörlighet. Fyrkantsandning var en del av kom i form-passen. I 
genomsnitt deltog fem personer per gång. 

Tysk konversation
Under vår- och höstterminen deltog i genomsnitt tre personer per 
vecka i tysk konversationskurs. Målet var att aktivera och utveckla sina 
kunskaper i tyska. Deltagarna kom överens om innehåll och samtals-
ämnen. Under 2019 pratade gruppen mycket om kända personer inom 
musik, politik och konst och hur de påverkat sin samtid och vår nutid.

Inne- och utemiljögrupp
Utegruppen organiserades om och delades in i inne- och utemiljögrupp 
med två olika handledare. Två handledare och runt tolv deltagare 
jobbade med gröna miljöer inomhus och utomhus, samt med odling 
och biodling. Under 2019 underhöll de våra fastigheter och lokaler, tog 
hand om växter inne och ute, gjorde kaféet fint och dekorerade efter 
årstid och högtid. Läs mer på sidan 20.

Syjunta
Syjunta på tisdagskvällarna startades som ny aktivitet i kaféet under 
höstterminen -19. En grupp intresserade träffades för att sy, virka, 
sticka eller brodera och för att umgås. Gemensamt hjälpte de varandra 
med hantverket, och samtalade samtidigt om olika teman.

Musikverksamhet
I gitarrkursen erbjöds våra deltagare att ses en gång i veckan och 
tillsammans med andra utveckla sitt gitarrspel. Vi arrangerade en ny-
börjargrupp och en fortsättningsgrupp, baserat på deltagarnas förkun-
skaper. Kurserna erbjöd en blandning av teori och praktik och även här 
hade deltagarna möjlighet att vara med och forma innehållet. Under 
året som gick välkomnade vi flera nya gitarrister till våra grupper. Att 
spela gitarr är roligt, och ett bra sätt att närma sig musik. Att delta i en 
av våra gitarrkurser gav också bra träning i samarbete och tålamod, då 
antal deltagare var stort. 

I Musikverkstaden ger vi alla som vill chansen att spela eller sjunga 
i grupp. Verksamheten bygger på glädje och delaktighet och det är 
deltagarnas egna önskemål som styr innehållet. Vår strävan är att 
skapa en tillåtande atmosfär där spelglädjen står i fokus och alla ges 
möjlighet att sjunga och testa på olika instrument i en trygg miljö.
Gruppen träffades två gånger i veckan och många av deltagarna valde 
också att vara med och framträda på våra kulturaftnar samt fri scen, 
och fick då växa i mötet med publiken i ett ofta fullsatt kafé. Husets 
musikrum användes också som replokal för flera lokala band.

I studion kan de som vill få sin musik inspelad. Under året höll studion 
öppet två gånger i veckan. En handledare fanns alltid nära till hands för 
att hjälpa till med tekniken. När allt var inspelat och mixat gick det att 
få med sig musiken på en cd-skiva eller ett USB-minne.

Under 2019 hade vi också Sång för alla, läs mer under rubriken Studie-
cirklar på sid 11. 

Under vårterminen 2019 samlades människor som var intresserade av 
att spela och sjunga country i Café Koopen, varje torsdag eftermiddag 
vid tretiden. Verksamheten var öppen och alla kunde vara med. En 
musikkunnig handledare var alltid närvarande. I ca 45 minuter spelade 
och sjöng vi countrysånger av olika slag. Aktiviteten präglades av 
glädjen av att framföra musik och lusten stod i centrum. Verksamheten 
var populär och mellan fem och tio personer deltog varje gång.  Några 
sjöng och några trakterade instrument. Instrument som användes var 
gitarr, kontrabas, ukulele, banjo, piano och olika former av rytminstru-
ment. Förutom glädjen att vara med, fick deltagarna alltså tillfälle att 
prova många olika instrument. 

>>>
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Öppen ateljé
Till den öppna ateljén är alla välkomna för att testa på att arbeta själv-
ständigt med olika konstnärliga tekniker och deltagare kan komma 
och gå som de själva har lust. Under 2019 var ateljén öppen två dagar i 
veckan. En av dagarna fanns en konstutbildad handledare på plats som 
stöd för de som önskade det. Tanken med den öppna ateljén är att låta 
lusten och skaparglädjen styra ens arbete framåt. Många deltagare 
som kom hit var mer eller mindre nybörjare, och så hade vi de som 
hade många års erfarenhet. Detta blev en bra blandning där deltagare 
hade möjlighet att inspireras och lära av varandra. En del deltagare var 
i ateljén ofta och regelbundet, medan andra dök upp mer sporadiskt. 
En avgift om 300 kronor togs ut för materialkostnader för en termin, 
det gick också bra att betala 30 kronor per enstaka tillfälle. Under året 
var det  mellan fem och tio deltagare per dag och stämningen var 
väldigt trevlig och harmonisk.

De tre övriga dagarna i veckan pågick konstskolan i ateljén, läs om den 
på sid 11 under rubriken Studiecirklar.

Projektsnickeri och öppen träverkstad
På tisdagar hade vi projektprojektsnickeri med en handledare. Arbetet 
under 2019 var inriktat mot att bygga och underhålla möbler på Gyl-
lenkroken. Deltagarna genomförde inredningssnickeri i alla dess delar: 
materialinventering, uppmätning, verkstadsarbete, montering och 
ytbehandling. En stor del av materialet var återanvänt. Renovering och 
lagning av Gyllenkrokens möbler skedde fortlöpande vid behov. Detta 
var inte bara bra för organisationens ekonomi och för att minska slit-
och-släng, utan  också ett exempel på en meningsfull sysselsättning 
för deltagarna, vars insatser uppskattades mycket av andra deltagare 
och anställda som fick njuta av hela, fräscha möbler och miljöer. 
Arbetet med växtstöden som på börjades 2018, slutfördes, och verken 

används nu i trädgården. Utomhusscenen tvättades, oljades och 
målades inför firandet av jubileumsåret. Rester från trallgolvsbygget 
användes sedan till att bygga utomhusbänkar.

Vi hämtade askvirke från träd som blåst ner ute i Delsjöområdet. 
Detta virke ligger nu på tork utomhus under presenningar. Även 
detta delprojekt var värdefullt då deltagarna lärde sig grundläggande 
träkunskap och vikten av att ta tillvara nedfallna träd. En deltagare 
påbörjade ett möbeltapetseringsprojekt med Gyllenkrokens möbler. 
De deltagare som inte kunde delta på onsdagarna jobbade i snickeriet 
med egna projekt på tisdagarna. 

På tisdagsförmiddagarna hade vi en gästlärare som undervisade i 
karvsnitt och bildhuggeri. Han gick igenom grunderna och deltagarna 
påbörjade egna projekt med hjälp av tekniken. Att få chansen att lära 
sig ett hantverk av en expert var både roligt och givande, och det gav 
deltagarna en bred kompetens inom trä som material. 

Vi fortsatte också med öppen snickeriverksamhet på eftermiddagarna. 
Deltagare jobbade med egna projekt. Flera fina skärbrädor tillverka-
des. För att kunna göra en skärbräda behövde deltagarna lära sig om 
design, träteknik, alternativa sammanfogningssätt och limteknik. 
Några deltagare jobbade självständigt med mycket lite stöd från 
handledaren, andra hade behov av mycket stöd.

Elever från konstskolan fick hjälp med träprojekt och material till sina 
konstprojekt.Inköpsresor genomfördes tillsammans med deltagare. 

Konstskolan ställer ut porträtt
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Studiecirklar
Under 2019 hade vi samarbete med ABF när det gällde våra studiecirk-
lar. Vi hade studiecirklar i silversmide, konst, film, textil och sång för 
alla.

Gyllenkrokens konstskola
Gyllenkrokens konstskola är en grundläggande konstnärlig utbildning 
som pågår i 12 veckor, tre dagar i veckan med möjlighet att medver-
ka i två terminer. Under 2019 tog vi in tio deltagare till konstskolan. 
Under årets gång fick deltagarna undervisning i bland annat teckning, 
skulptur och måleri, och varje termin avslutades med en konstutställ-
ning i kaféet. Vi anlitade utbildade konstnärer som lärare. Konstskolan 
erbjöd individuellt stöd och råd med bland annat arbetsprover till 
högre konstutbildningar, samt gav deltagarna en konstnärlig grund 
att stå på för ett framtida konstnärskap. Konstskolans deltagare hade 
även tillgång till våra andra aktiviteter och de handledare som arbetar 
i Kultur- och aktivitetshuset. Bland annat fanns det ett samarbete 
med träverkstaden, för att ta fram konstnärsmaterial till deltagarna i 
konstskolan. 

Konstskolan är en av de aktiviteter som vi erbjuder som pågår flest 
timmar i veckan. Detta innebär krav på och övning i att hålla i en 
aktivitet under längre tid och att orka relativt långa dagar. Konstsko-
lan på Gyllenkroken är en bra förberedelse för att gå vidare till andra 
konstskolor. 

Silversmide
Silversmide är en studiecirkel som är så populär att vi under 2019 
erbjöd sammanlagt nio studiecirklar med fem deltagare per cirkel, och 
ändå hade vi en väntelista. I silversmideskursen arbetade deltagarna 
med sina egna projekt under handledning av en cirkelledare som är 
utbildad silversmed. Silversmide som ämne innehåller många olika 
moment, som ger en god träning i planering och konstruktion, liksom 
i att arbeta både övergripande och på detaljnivå. Ämnet är inspireran-
de och belönande, då de konsthantverksföremål som framställs ofta 
motsvarar eller överstiger deltagarens förhoppningar.

Textil
Under hösten 2019 startade vi en textilkurs. Efterfrågan på aktiviteter 
kopplat till textilt hantverk finns kontinuerligt i verksamheten, och 
under hösten 2019 hade vi möjlighet att sätta igång. Det tar ofta ett 
litet tag att starta upp en aktivitet, innan deltagare hittar till den och 
får in den i sin egen planering. Men redan efter halva terminen var det 
tre deltagare som var med på textilkursen varje vecka. Det var också 
flera besökare i huset som hade varit uppe i textilverkstaden och fått 
hjälp med att laga sina kläder. Vi räknade därför textilkursen 2019 som 
en succé som vi kommer fortsätta med under 2020.

Sång för alla
I Sång för alla satt deltagarna och cirkelledaren i kaféet och sjöng 
tillsammans. I genomsnitt deltog sex personer i veckan. Deltagarna 
började med en uppvärmning för rösten och sen sjöng de olika låtar 
tillsammans. Att sjunga i grupp är en härlig känsla, och aktiverar mag-
muskler och andning, frisätter endorfiner och gör oss glada. Sång för 
alla är en metod som är lite öppnare än körsång, lite lättare att komma 
igång med, och många som provar metoden går vidare till traditionell 
körsång. 

Filmkurs
Under hösten 2019 började vi en filmkurs. Filmkursen genomfördes 
med hjälp av I-pads både för att filma och för att klippa ihop/redigera. 
Deltagarna tog tillsammans med cirkelledaren fram ett schema över 
vad som skulle göras varje vecka. På så sätt kunde deltagarna välja 
vilka moment de ville vara med på. Att filma och redigera med I-pads 
är ett bra och lustfyllt sätt att närma sig teknik och berättande på en 
och samma gång. 

Onsdagskvällar i Kultur- och aktivitetshuset
På onsdagskvällarna höll vi öppet med två eller tre handledare på 
plats ända fram till klockan 20 på kvällen. Vi serverade ”kvällsmat” 
från klockan 17. En enklare måltid som gjorde att det gick att delta och 
njuta av kvällens program med lite gott i magen. 

Kvinnoafton
Första onsdagskvällen i varje månad bjöd vi in till en kvinnoafton. Vi 
började kvällen med en gemensam måltid där kvällens specifika tema 
presenterades. Årets tema var kvinnors fysiska och psykiska hälsa. 
Genom samtal, övningar, massage och gestaltning närmade vi oss 
möjligheter till återhämtning. Syftet med dessa kvällar var att skapa 
en plats där kvinnor kunde ta plats och känna sig fria, samt att skapa 
solidaritet mellan kvinnor. I genomsnitt deltog tolv kvinnor per kväll. 

Under året som gick förde vi diskussioner om det är bra  att arrangera 
kvinnoafton varje  månad, eller om det är fel att erbjuda en aktivitet 
som exkluderar män. Detta är ingen enkel diskussion, och vi blir san-
nolikt inte klara med den någonsin. Men, under 2019 kom vi i alla fall 
fram till att aktiviteten är så välbesökt och så uppskattad att vi kom-
mer att fortsätta med den tills vidare. När vi räknade antal besök såg vi 
att vi hade fler män än kvinnor i huset, och vi bedömer att kvinnoafton 
är en bra rekryteringsmöjlighet för att försöka jämna ut könsfördel-
ningen bland besökarna.

Fri scen
Kvällarna då vi haft Fri scen har under året bjudit på en bred mix 
av uppträdanden och genrer. Bland annat fick vi lyssna till klassisk 
pianomusik, dikt med pantomiminslag, duetter, visor, hårdrock, poesi, 
folkmusik, ballader och impro-jazz. Antalet personer som uppträdde 
varierade mellan 10 och 20 personer per tillfälle. Publiken varierade 
mellan 20 och 50 personer. Det var öppet, drop-in, och fylldes på med 
folk och programpunkter allt eftersom kvällarna fortskred. Fri scen 
gav deltagarna möjlighet att testa sitt material, att våga visa sin konst 
för andra och också att inspireras av andra. Här hade handledarna en 
viktig roll att skapa en tillåtande atmosfär och stötta till att våga dela 
med sig av sina alster. Ibland behövde handledarna också hjälpa till 
med att avgränsa och begränsa, så att kvällen blev bra för alla. 

Karaoke
Förutom den vanliga varianten med solosång eller duett skapade vi 
också en hel del utrymme för att sjunga i storgrupp på vissa låtar under 
förra årets karaoke-kvällar. Det blev hur ösigt som helst och gjorde att 
många kunde och vågade vara med. Några nya besökare trädde fram 
och sjöng själva i mikrofonen. Vilka språk som sjöngs på fortsatte att 
variera och berika kvällarna.

Kulturaftnarna 
Vi planerar vår- och hösttermin så att de alltid startar med en kulturaf-
ton, vilket är sista onsdagen i månaden. Så gjorde vi även under 2019, 
då vi hade uppstartskvällar i januari och augusti, och vanlig kulturafton 
övriga månader. Kulturafton var en kväll då deltagare i musikverkstan 
och band som använde våra replokaler kom och uppträdde. I genom-
snitt var det fyrtio personer på varje kulturafton, och femton olika 
personer som uppträdde i olika konstellationer. 

>>>
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Fler aktiviteter
Vårruset
Tio kvinnor deltog i vårruset i Slottsskogen i maj. Innan själva loppet 
var några med på olika tävlingar. Några testade hur länge de kunde stå 
i plankan, andra testade sina reflexer och efter det värmde vi upp för 
att börja gå eller springa de fem kilometrarna. När alla var i mål njöt 
vi av en härlig picknick på en parkbänk, för det var för kallt för att sitta 
på marken. Redan där blev alla sugna på att göra om Vårruset nästa år 
igen. Vi tycker alla att det är roligt att göra saker tillsammans utanför 
huset. Tyvärr tillät våra begränsade resurser inte så många sådana akti-
viteter under 2019, men att springa Vårruset är en fin tradition som vi 
är glada att vi lyckades upprätthålla ännu ett år. 

Danskvällar
Under två onsdagskvällar i maj och oktober firade vi 30-årsjubileet 
med dans och musik från 1989 till 2019. En deltagare var DJ och lyfte 
fram musiken från de tre decennier som Gyllenkroken funnits, samt 
spelade upp musiken som dansgästerna önskade under kvällen. 

Gratisloppis
Gratisloppisen har blivit en tradition de senaste åren. Vi ordnade en 
loppis på våren, på Gyllenkrokens dag och en i mellandagarna, i sam-
band med vårt vinterkafé. Besökare och personal hjälptes åt att skän-
ka kläder och skor. Själva loppisen byggdes upp i skriv- och datasalen 
och invigdes med en liten ceremoni med kazoo-fanfar. Sedan var det 
fritt fram för deltagare och besökare att botanisera bland fina kläder, 
skor och smycken. Handledare på plats hjälpte till att styra upp så att 
loppisen räckte till många. Alla fick ta ett par saker till att börja med, 
och sedan gick det bra att komma tillbaka senare på dagen och få med 
sig ytterligare fynd. 

Gyllenkrokens dag
Den 29 maj 2019 var det Gyllenkrokens dag. Vi erbjöd våra besökare 
roliga aktiviteter under eftermiddagen, och på kvällen bjöd Stiftelsen 
Gyllenkroken alla besökare på korv med bröd. Tyvärr var vädret för 
dåligt för att ha program på utescenen, så istället gjorde vi det mysigt 
inomhus. Det var ungefär 80 personer som kom och var med på kväll-
en och njöt av musiken som framfördes av musikverkstans deltagare 
och musikal-medarbetare. Extra högtidligt kändes det eftersom 
Gyllenkroken fyllde 30 år 2019. 

>>>

Vårruset-gänget.
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Sommaraktiviteter
Precis som 2018 hade Kultur- och aktivitetshuset öppet hela somma-
ren 2019, dock med lite minskade öppettider. Från midsommar till 
augusti ordnade vi sommarkafé  på måndagar samt hela vecka 31. 
Sommarkafé betyder att Kultur- och aktivitetshuset är öppet mellan 
klockan 13 och 16. Under den tiden serverade Café Koopen smörgåsar, 
kaffe, te och kaka. Besökarna erbjöds utomhusspel som pingis, boule 
och kubb. I genomsnitt hade vi 30 besökare per eftermiddag.

Högläsning är en trevlig aktivitet som återkom under sommarveckor-
na 2019. Platsen varierade mellan kaféet och skriv- och datasalen. Vi 
läste krönikor ur GP, noveller och reportage ur Skriva-tidningarna (som 
skrivarverkstan prenumererar på) och en del texter och dikter som 

deltagarna själva hade skrivit. Att lyssna på när någon läser högt ger 
ytterligare en dimension till texten, och högläsning skapar dessutom 
en mysig och behaglig atmosfär. En ny aktivitet som vi testade under 
sommaren 2019 var att ha entimmes workshops i kreativt skrivande. 
Det kom några nya skribenter utifrån och några från de skrivargrup-
per som redan fanns. Vi hade tur med vädret och satt oftast runt ett 
avskilt kafébord ute på gården. Deltagarna flödeskrev en kvart, som 
uppvärmning innan de tog sig an olika korta skrivuppgifter som de 
fick av handledaren. Efter det var det dags för frivillig delning i form av 
uppläsning av det som skrivits under workshopen.

Kubb i solsken, en uppskattad sommaraktivitet.
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Café Koopen, som ligger i Kultur- och 
aktivitetshusets lokaler, är ett socialt 
arbetskooperativ. Två handledare är 
anställda av Gyllenkroken och arbe-
tar ihop med kooperatörerna. Café 
Koopens verksamhet bestod under 
2019 av kafé och lunchservering. 
Serveringen var öppen 50 timmar i 
veckan och hade drygt 100 gäster 
om dagen. Vid kvällsarrangemang 
ökade antalet besökare. I arbetet 
som kooperatör ingick förutom att 
driva föreningen och kaféet många 
praktiska uppgifter som serve-
ring, disk, städning, inköp av varor 
med flera vanligt förekommande 
arbetsuppgifter inom kafé- och res-
taurangbranschen. Utöver kafé och 
lunchservering erbjöd Café Koopen 
catering samt levererade förtäring 
till arrangemang såsom påsklunch, 
midsommarbuffé, höstfest och 
julbord. Varje månad invigdes en ny 
konstutställning i kaféet. 

Café Koopen är en av miljöförvalt-
ningen godkänd restaurangverksam-
het.

Café Koopen är ett ställe där man 
som kooperatör kan utvecklas och 
återhämta sig i sin egen takt. Var 
tredje vecka hade Café Koopen 
styrelsemöte. Under året fortsatte 
föreningen att jobba med att utveck-
la mötesstrukturen. Kooperatörerna 
tog gemensamt beslut om sådant 
som rörde kaféets verksamhet. I 
mars hade Koopen årsmöte med en 
gemensam middag. Enskilda samtal 
med varje kooperatör om utveckling 
och arbetssituation erbjöds löpande 
under året och genomfördes efter 
behov. 

Café Koopens aktiviteter
2019 var Gyllenkrokens 30-årsjubileum. Som 
bidrag till firandet serverade Koopen vid fyra 
tillfällen under året en trerättersmeny som 
gästerna var med och röstade fram. Koopen 
hade förberett genom att ta fram några 
alternativ som besökarna kunde välja mellan. 
Vid första tillfället serverades mat som för 30 
år sedan, andra gången var det mat som för 
20 år sedan, och tredje gången var det mat 

som för 10 år sedan på menyn. Det fjärde 
och sista tillfället försökte vi oss på mat så 
som vi tror att den kommer att vara om 30 
år. Det var uppskattat med trerättersmenyer 
på lunch, och väldigt roligt med den nostal-
gi som uppstod kring mat från barndomen 
eller ungdomsåren. Alla fyra tillfällen med 
trerättersmeny kopplat till 30-årsjubileet var 
välbesökta. 

Café 
Koopen

Stolta kooperatörer.
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Gyllenkrokens 30 årsjubileum firades också 
med en våningstårta. Det var den första 
våningstårta som medlemmarna i Café Ko-
open någonsin har gjort. Den serverades på 
fredagsfika och skars upp på plats. Det blev 
väldigt högtidligt, lyckat och gott. 

I februari spelades musikalen som Gyllen-
krokens deltagare varit med och skrivit, och 
medlemmarna i Café Koopen gick och såg 
den som en gruppaktivitet. Det blev både 
skratt och gråt under föreställningen. Efteråt 
var alla glada att de hade följt med. Att en av 
kooperatörerna var med på scen gjorde den 
gemensamma upplevelsen extra speciell. 

Kooperatörerna gjorde en utflykt till Ullared i 
april och i oktober åkte vi till Kungälv.

Under 2019 tog Café Koopen olika cate-
ring-uppdrag, bland annat regelbunden cate-
ring till IBIS, Gyllenkrokens musikal-projekt, 
Psykosvård Nordost och olika privatpersoner. 
Under sommarmånaderna serverade vi grillad 
lunch på fredagar, något som var en stor suc-
cé. Det var socialt att samlas kring grillen och 
gott att äta ute när det är fint väder! 

Under sommaren och vintern genomfördes 
storstädning av köket och kaféet. Dessa extra 
arbetsamma dagar avslutade vi med gemen-
sam middag. 

En handledare bytte arbetsuppgifter inom 
ramen för sin anställning i Kultur- och Akti-
vitetshuset. Medlemmarna i Café Koopen 
välkommande därför en ny handledare efter 
sommaren.

Även 2019 kunde vi erbjuda en bakgrupp. Det 
var en öppen verksamhet för alla intresserade 
som ville baka kaffebröd, kakor, bröd, tårtor, 
godis och testa nya recept tillsammans. 

När det var dags för Stiftelsen Gyllenkro-
ken att bjuda på det årliga julbordet 2019, 

serverade Koopen 160 gäster samt personal 
julmat. Stämningen var god och gemytlig och 
den stora buffén med traditionell julmat såväl 
som mer moderna alternativ, var mycket 
uppskattad. 

Dagen efter julbordet var det jultallrik på 
lunchen, och då kom 80 personer och åt. 
Även då blev alla mätta och nöjda. Att servera 
jultallrik till lunch var uppskattat. Dels var det 
några som inte kunde komma eller som inte 
fick plats på julbordet, dels fanns det de som 
tyckte att miljön på ett julbord är lite väl bull-
rig. För dem passade det bättre att komma 
och äta jultallrik på lunch. 

Kooperatörer, handledare och kock firade väl 
genomfört julbord med smörgåstårta som 
kocken hade lagat. Alla kooperatörer åt den 
goda tårtan tillsammans, fick ett stor tack för 
allt hårt arbete under året och varsin julklapp.

Målen för det pedagogiska arbetet i 
Café Koopen 
Stärka individen 
Skapa ett socialt sammanhang i en grupp 
Gemensamt ta ansvar för ett socialt koopera-
tiv och utveckla det 
Förbättra kunskap i bakning, ekonomi, städ 
och hygien 
Stötta till att ta ansvar för sin hälsa 
Skapa en trygg och lugn köksmiljö 
Följa Gyllenkrokens värdegrund 
Öka graden av KASAM - att man förstår sin 
omgivning, kan hantera de resurser som står 
till förfogande och känna motivation och 
meningsfullhet med tillvaron. 

Metoden är att
Stärka jaget och fokusera på det friska och på 
den individuella styrkan 
Arbeta med sociala aktiviteter, grupparbete 
och enskilda samtal 
Genomföra regelbundna föreningsmöten

Kooperatörer och praktikanter
Målet för verksamheten är inte bara att 
servera mat, utan också att ha det roligt till-
sammans. Så får kooperatörer och andra som 
arbetar i köket möjlighet att känna sig som en 
del av en grupp, att känna sig trygga och be-
hövda, samt att få möjlighet att utveckla sina 
kunskaper och förmåga till ansvarstagande. 

I genomsnitt sex kooperatörer har varit verk-
samma under året, och Café Koopen har tagit 
emot en elev från Ester Mosessons gymnasi-
um. Att unga människor praktiserar på Café 
Koopen är lärorikt och berikande för såväl 
ungdomarna som kooperatörerna.

Inflytande
Arbetskooperativet Koopen består av invalda 
kooperatörer där alla ingår i styrelsen, har 
samma rösträtt, utför samma arbetsuppgifter 
och utvecklar kompetens inom specialom-
rådena. På föreningsmöten var tredje vecka 
samtalades om atmosfären och situationen 
i köket, om förbättringar och förändringar 
inom servicen, matkvaliteten, personliga 
önskemål som semester, tjänsteledighet, 
konflikter samt beslutades om antagande av 
nya provkooperatörer/kooperatörer. Mötena 
innehöll även övningar för ett bra bemötan-
de av gäster och arbetskamrater. Alla beslut 
fattades i konsensus. Alla kooperatörer 
ansvarade för ett gott arbetsklimat och ska-
pade tillsammans en social gemenskap och 
meningsfull sysselsättning. Handledarens roll 
bestod i att vara behjälplig med stöd och råd.



16

 Grupper och samtalsstöd
Till Gyllingen kommer barn och ungdomar för 
att få stöd i grupp eller enskilt. Gemensamt 
för alla som söker stöd är att de är anhöri-
ga till någon som har psykisk ohälsa eller 
sjukdom, ofta är det en förälder som är sjuk 
men det kan också vara syskon. Vi erbjuder 
verksamhet för barn och ungdomar från 0-25 
år. I viss mån ger vi också stöd till föräldrar. 
Gyllingen arbetar på föräldrars uppdrag, 
att gå på Gyllingen kräver inget beslut om 
bistånd från socialtjänsten. Gruppverksam-
heten är frivillig, vi för inga journaler och 
rapporterar inte till någon vilka som kommer 
till oss. Dock är det viktigt att vi har goda kon-
takter med skola, socialtjänst och psykiatri 
för att nå ut och göra verksamheten känd för 
de som kan ha behov av stöd. Under flera år 
har vi märkt en ökning av antalet föräldrar 
som tagit eget initiativ till att kontakta oss. 
Det tycker vi är positivt och det visar möjligt-
vis på att det kan ha blivit lättare att våga pra-
ta om sin psykiska hälsa och att be om stöd. 
Det finns också generellt en större förståelse 
för anhörigskap och för att kunskap och stöd 
behövs även för anhöriga.

I grupperna följer vi ett pedagogiskt program 
med olika teman, som känslor och försvar, 
psykisk sjukdom, familjen, gränser samt den 
egna personen. Att träffa andra i samma 
ålder och liknande situation är ett bra sätt att 
minska känslor av ensamhet, oro, skam och 
skuld som ofta förekommer.

Under 2019 genomförde vi fyra grupper, där 
sammanlagt 18 barn och ungdomar del-
tog. Under våren hade vi en praktikant från 
behandlingspedagogutbildning som fick följa 
en grupp under hela terminen. En anställd var 
föräldraledig under hösten och ersattes av en 
vikarie.

För de yngsta barnen, 0-2 år, och deras för-
äldrar hade vi under året öppet varje tisdag 
förmiddag. Under hösten började fler hitta 
till verksamheten, som fortfarande var under 
utveckling. Vi upplevde att det fanns ett stort 
behov hos föräldrarna att träffa varandra 
och utbyta erfarenheter och att få möjlighet 
att vara tillsammans med sina barn i en lugn 
och öppen miljö. För att fortbilda oss kring 
målgruppen deltog vi i oktober i en konferens 
om spädbarns psykiska hälsa.

Enskilda samtal är ett viktigt komplement till 
gruppdeltagande och erbjuds i första hand till 
tonåringar och unga vuxna. För några av dem 
så är samtalsstödet det som efterfrågas i för-
sta hand, ibland kan det vara en förutsättning 
för att senare delta i grupp och ibland något 
som efterfrågas efter gruppdeltagande. 

Under året hade mellan tio och femton per-
soner pågående kontakt, de flesta en gång i 
veckan. 

När det gäller barn, så är enskilda samtal 
aldrig ett förstahandsalternativ, vi ser att 
gruppdeltagande är mer lämpligt. Dock gjor-
de vi under året några kortare insatser med 
enskilda samtal för barn i akut behov eller 
i väntan på att de ska kunna delta i lämplig 
grupp. Även föräldrar gavs sådant stöd. 
Efterfrågan på denna typ av stöd är alltid 
stor och vi fick ibland hänvisa vidare till andra 
verksamheter i staden. 

Tidigare gruppdeltagare och deras föräldrar 
kontaktar ofta verksamheten för råd och stöd. 
Till detta kommer ytterligare många andra 
kontakter, som inte alltid leder till gruppdelta-
gande men som kan beskrivas som rådgivan-
de samtal.

Lovverksamhet och läger
Som komplement till grupperna har vi sedan 
några år tillbaka erbjudit lovverksamhet en 
dag vardera på sport-, påsk- och höstlov. Barn 
mellan 7 och 12 år som går eller har gått i 
grupper har bjudits in att delta och vi har gjort 
olika aktiviteter som pyssel, bakning, spel och 
lekar samt ätit lunch tillsammans. Dagarna 
har haft i snitt åtta deltagare och varit väldigt 
uppskattade!

Veckan efter midsommar åkte vi på läger till 
Buagården i Bohuslän. Odd Fellow driver ett 
sommarkollo där, och erbjuder olika typer 
av stödverksamheter varsin vecka där på 
sommaren. Sju familjer åkte med denna gång 
och vi hade en underbar vecka med bad, lek, 
fina samtal och fantastisk mat som ideell 
kökspersonal bjöd oss på hela veckan. Vi är 
så tacksamma för att få möjlighet att erbjuda 
detta till våra deltagare kostnadsfritt, alla som 
varit med har varit nöjda och glada över att ha 
fått dela en sommarvecka med varandra!

Studiebesök, föreläsningar och 
nätverk
Vi behöver ständigt arbeta utåtriktat, så att 
alla de som möter barn och föräldrar med 
behov av stöd vet att vi finns och vad vi kan 
erbjuda. Under 2019 medverkade vi bland an-
nat med infobord på temadagar i gymnasie-
skola och socialtjänst. Vi blev också inbjudna 
för att informera flera olika personalgrupper 
inom både psykiatri och socialtjänst. Vi tog 
också emot studiebesök från olika utbildning-
ar inom vård, omsorg och socialt arbete samt 
flera arbetsgrupper från Göteborg och andra 
delar av Sverige.

Några större föreläsningsinsatser genomför-
des under året på socionomprogrammet och 
på regional utbildning i psykiatri för under-
sköterskor och skötare. Det var uppskattat av 
deltagarna att få mer fokus på barnperspekti-
vet i de kurser som de läste.

Gyllingen ingår i ett nätverk med Bojen och 
Solrosen, som också möter utsatta barn och 
arbetar med gruppverksamhet. I nätverket 
byter vi erfarenheter och delar kunskap. 
Vi träffar också regelbundet Bona Via, som 
arbetar med barn som har föräldrar med 
beroendeproblematik. Ett nytt nätverk för 
stödgruppsverksamheter från hela Västra 
Götaland startade under året och vi deltog på 
två möten.

Gyllingen
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Intäktsfinansierade verksamheter

Inom Gyllenkrokens boendeverksamhet arbe-
tar boendeassistenterna för att vara ett stöd 
i vardagen för hyresgästerna. Det kan bland 
annat innebära att bryta isolering, motivera 
till socialaaktiviteter, samt att hjälpa till att 
upprätthålla de förmågor som den enskilde 
har.

På Gyllenkroken har samtliga personer som 
bor på något av våra boenden en egen ge-
nomförandeplan. Dokumentationssystemet 
som Gyllenkroken arbetar med är Magna 
Cura, Pulsens dokumentation för personer 
som omfattas av Socialtjänstlagen (SoL) och 
Lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS).

På Gyllenkroken fanns under 2019 samman-
lagt 17 fasta heltidstjänster för boendeassis-
tenter. Det fanns också en boendeförestånda-
re och samordnare för korttidsboendet samt 
en samordnare för gruppbostäderna, och 
ett flertal timvikarier. Varannan vecka hade 
boendeassistenterna personalmötesdagar 
som också innehöll handledning med extern 
expert. Samtliga boenden var bemannade 
dygnet runt, och vi hade alltid en person på 
beredskapstjänstgöring, som kunde vara på 
plats på boendet inom 30 minuter vid behov. 
Samtliga anställda hade möjlighet att röra sig 
mellan de olika boendena. Främst var det våra 
vikarier som bytte mellan arbetsplatser, men 
även de fasta anställda hade glädje av att 
hålla sig uppdaterade om samtliga boenden.

Korttidsboendet
Gyllenkrokens korttidsboende är beläget vid 
Svingeln i centrala Göteborg och består av 
tre våningar med totalt 14 rum. Varje våning 
har gemensamt kök/allrum och gemensam-
ma badrum. Korttidsboendet bedrivs med 
tillstånd enligt Socialtjänstlagen och har 
ramavtal med Göteborgs stad, Mölndals stad 
och Stenungssund kommun med respektive 
kranskommuner, samt med Partille kommun 
gällande korttidsboende och socialt boende.

På korttidsboendet kan en person bo allt från 
några dagar upp till ett år. De flesta bor på 
korttidsboendet mellan tre och sex månader. 
De boende har många olika bakgrunder och 
nationaliteter. Ålderspannet är från 18 till 65 
år, med en ungefärlig genomsnittsålder på 40 år.
Under 2019 var beläggningen låg jämfört 

med tidigare år. Anledningen var ekonomiska 
åtstramningar i Göteborgs stad. Åtstram-
ningar medförde att antal beslut om beviljat 
korttidsboende minskade. Ledningen höll 
sig uppdaterade om läget, bland annat med 
hjälp av SPINK, en samlad placerings- och 
inköpsfunktion i Göteborgs stad. Den nega-
tiva trenden gällande korttidsbeslut höll i sig 
i princip hela 2019, men i slutet av oktober 
började placeringsförfrågningar att komma 
igen och i slutet av 2019 hade korttidsboendet 
god beläggning. 

De anställda på korttidsboendet arbetar 
utifrån ett salutogent förhållningssätt med 
fokus på känslan av sammanhang. Stödet är 
individanpassat och utgår från den genom-
förandeplan som upprättas tillsammans med 
den boende vid inflyttning. 

Under 2019 var boendeassistenterna på 
korttidsboendet behjälpliga med motivation 
och stöd i vardagen för de boende, inte minst 
i praktiska frågor som stöttning i att ta sig till 
vård- och myndighetskontakter och andra 
viktiga möten. Personalen hjälpte också till 
med medicinhantering. På vilket sätt bestäm-
des i samråd med den boende och behandlan-
de läkare. 

Socialtjänsten ger alltid ett uppdrag gäl-
lande varje placering som personalen skall 
arbeta utifrån. Uppdragen under året som 
gick bestod ofta av stödjande insatser för att 
öka den boendes självständighet. I vissa fall 
efterfrågades underlag till bedömningar av 
individens boendekapacitet, för att kunna 
planera framtida boendealternativ.

De boende erbjöds stöd till aktiviteter, både 
i form av motivationsstöd, praktiskt stöd i 
form av sällskap eller skjutsning, men också 
i form av det så kallade aktivitetsstödet som 
alla boende hade möjlighet att ta ut för att 
bekosta aktiviteter både i Gyllenkrokens 
egen verksamhet och utanför. Under 2019 
användes aktivitetsstöd bland annat till att 
träna på gym och köpa gymkort, till simning, 
att delta i konstskola på Gyllenkroken samt till 
biobesök. 

De boende kan delta i aktiviteter och kurser 
i Kultur- och aktivitetshuset, och har också 
möjlighet att använda ateljén och musikstu-

dion på kvällar och helger när det inte pågår 
annan verksamhet i lokalerna.

Förbättringsarbete 
På korttidsboendet arbetar vi fortlöpande 
med ständiga förbättringar.

Under 2019 hade korttidsboendet två plane-
ringsdagar, en på våren och en på hösten.

Den första planeringsdagen var temat värde-
grund. Utifrån aktuella genomförandeplaner 
diskuterades centrala begrepp i KASAM 
(hanterbarhet, begriplighet, meningsfullhet 
och sammanhang). Ett försök gjordes med att 
definiera den process som vi jobbar utefter 
vid en placering. 
•Landa, hitta trygghet och förstå samman-
hanget
•Finna lust, jobba utifrån lust: finna mening
•Kliv mot uppsatta mål: självständighet och 
delaktighet

Den andra planeringsdagen hade fokus på 
genomförandeplaner och knöt an till vårens 
planeringsdag med fokus på KASAM och den 
process som definierats.

Ytterligare teman som genomsyrade årets 
planeringsdagar och personalmöten var 
trygghet och delaktighet.

Finngösa
Sedan 2018 ingår ett hus i Partille, i området 
Finngösa, i Stiftelsen Gyllenkrokens fastig-
hetsbestånd. I fastigheten finns i dagsläget 
tre lägenheter som vi hyr ut som bostäder. 

>>>

Boenden
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GRUPPBOSTÄDER/BmSS
Fräntorpsgatans och Hagforsgatans grupp-
bostäder har ramavtal med Göteborgs och 
Mölndals Stad med kranskommuner, för att 
kunna ta emot placeringar på Boende med 
särskild service (BmSS) enligt LSS och SoL. 
Verksamheterna riktar sig till människor som 
har LSS-beslut och som tillhör personkrets 
3 och som är från 18 år och uppåt. Det är 
socialtjänsten som beviljar boende med stöd 
enligt LSS. Insatsen beviljas personer som 
har varaktiga fysiska eller psykiska funktions-
hinder som uppenbart inte beror på normalt 
åldrande. Funktionsnedsättningarna ska vara 
stora och orsaka betydande svårigheter i det 
dagliga livet och därmed medföra ett omfat-
tande behov av stöd eller service.

Hagforsgatans gruppboende
Hagforsgatans gruppboende byggdes 1997 
och har sedan dess varit i Gyllenkrokens regi. 
Boendet ligger i Sävenäs och har nära avstånd 
till kommunikationer. Boendet ligger nära 
naturen, och har bland annat Härlanda tjärn 
och de fina naturområdena kring Delsjön på 
gångavstånd.

 

Boendeassistenter
På boendet arbetar det idag fem fast an-
ställda personer, två män och tre kvinnor 
i blandade åldrar. De har alla har gedigen 
utbildning, men med lite olika inriktning, allt 
från stödpedagog till socionomutbildning, 
samt olika erfarenheter från tidigare arbeten. 
Detta ger en bred kompetens i arbetslaget 
och därmed goda förutsättningar att möta 
de olika hyresgästerna och stötta dem i deras 
olika behov. 

Boende/Lägenheter
I fastigheten finns sex fullgoda lägenheter om 
vardera på 65 kvadratmeter. Lägenheterna 
består av kök, vardagsrum med sovalkov 
och badrum. Samtliga lägenheter har egen 
balkong eller uteplats. Det finns även ett 
gemensamt vardagsrum med kök och tillgång 
till tv, där måltider och umgänge ryms. Runt 
huset sträcker sig en trädgård med gemen-
sam insynsskyddad uteplats på baksidan.

Inriktning samt arbetssätt
Verksamheten arbetar med fokus på bärande 
relationer. Boendet arbetar också mycket 
med brukarinflytande och KASAM, en känsla 
av sammanhang med fokus på delaktighet.

Varje hyresgäst som bor på Hagforsgatan 
har två kontaktpersonal kopplade till sig. 
Hyresgästen och kontaktpersonal upprättar 
tillsammans en genomförandeplan för att 
kartlägga vilket stödbehov som hyresgästen 
kan tänkas ha, samt hur de individuella målen 
och delmålen ska uppnås. Genomförandepla-
nen reglerar huvudprocessen i verksamheten 
och syftar alltid till att varje hyresgäst ska 
ha möjlighet att förstå och påverka sin egen 
situation och framtid. Genomförandeplanen 
är ett levande styrdokument som revideras 
med täta mellanrum, detta för att skapa 
struktur i vardagen men framför allt för att 
skapa trygghet. 

Under 2019 serverade boendepersonalen 
frukost, lagad lunch och kvällsmål varje dag. 
Måltiden intogs i det gemensamma utrym-
met, och som regel var alla hyresgästerna 
med. Boendet var bemannat dygnet runt. 
Boendeassistenterna arbetade på rullande 
schema dag, kväll och sovande jour.

Gyllenkroken erbjöd möjligheten att delta i 
olika aktiviteter och kurser i vårt Kultur- och 
aktivitetshus. Möjlighet fanns också att 
använda sig av det så kallade aktivitetsstödet, 
ett ekonomiskt stöd som alla boende hade 
möjlighet att ta ut för att bekosta aktiviteter, 
som biobesök, simning eller gymträning.

En rutin som inföll varje fredag var besök på 
fredagsfika i Café Koopen, dit personal åkte 
tillsammans med hyresgäster. Hagforsgatan 
samarbetade även tätt med Gyllenkrokens 
andra gruppboende, Fräntorpsgatan, och er-
bjöd gemensamma utflykter vilket bidrog till 
en ökad gemenskap och ett större kontaktnät 
för hyresgästerna.

2019
Under våren 2019 stod det nya kontoret klart 
efter en tids renovering, och i samband med 
detta så flyttade den sista och sjätte hyres-
gästen in. Idag är Hagforsgatan fullbelagt, 
av hyresgästerna är tre kvinnor och tre män. 

Samtliga hyresgäster uppger att de trivs och 
känner sig trygga när personalen frågar. Ge-
nomförandeplaner för samtliga hyresgäster 
finns upprättade. Dessa revideras efter behov, 
det kan se olika ut för olika hyresgäster och i 
olika perioder. Målet är att samtliga genom-
förande planer revideras minst två gånger per 
år och så skedde också under 2019.

Varje måndag hölls husmöte där hyresgäster-
na samlades och diskuterade gemensamma 
frågor, så som önskemål om aktiviteter och 
middagsmeny. På husmötet fanns det också 
möjlighet att lämna synpunkter över vad man 
upplevt fungera bra eller mindre bra på boen-
det. Ett exempel på resultat av en sådan dis-
kussion är att kvällsmål, som inte var aktuellt 
i början när Hagforsgatan startade, infördes 
under 2019. Så idag serveras det gemensam 
frukost och lagad lunch, men också ett lättare 
kvällsmål.

Förbättringsarbete
Arbetsgruppen består av samma personal 
som vid uppstarten 2018 och arbetet fortgår 
framåt och med förbättringar för att göra 
vardagen så bra som möjligt för hyresgäster-
na. Allt eftersom personalen har lärt känna 
hyresgästerna har kartläggning kring behov 
av stöd i vardagen kunnat lyftas fram. 

Hagforsgatans personalgrupp har haft två 
planeringsdagar 2019. På vårens planerings-
dag låg fokus på att följa upp och revidera 
rutiner, tydliggöra arbetsroller och ansvar på 
boendet.

På höstens planeringsdag  låg fokus på 
personalens olika styrkor och olikheter och 
hur dessa kan tas tillvara på för att arbeta 
och stärka de relationer som byggts upp med 
de boende. Genomförandeplanen lyftes och 
förbättringsområden gällande arbete med 
våra hyresgäster diskuterades. 

Fräntorpsgatans gruppbostad.
I östra Göteborg, i närheten av Östra Sjukhu-
set, ligger Fräntorpsgatans gruppbostad. Från 
boendet finns det goda kollektiva förbindelser 
såväl till Göteborg centrum som till Partille 
centrum. Vidare ligger Delsjöområdet med 
sina två sjöar samt Härlanda tjärn lättåtkom-
ligt både med kollektivtrafik och med bil. På 

>>>
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promenadavstånd finns apotek, livsmedels-
butiker samt restauranger.

Fastigheten har sex lägenheter, ett perso-
nalrum samt gemensamhetsutrymmen som 
kök, vardagsrum, hobbyrum och tvättstuga. I 
varje enskild lägenhet finns kokvrå, sovalkov, 
badrum, vardagsrum samt egen balkong 
eller uteplats. Runt Fräntorpsgatans boende 
sträcker sig en stor gräsmatta som i sin tur 
omringas av naturskön lövskog och på tomten 
finns även en gemensam uteplats.

På boendet arbetade under 2019 sex boen-
deassistenter på rullande schema. Boendet 
bemannades dygnet runt. Under det gångna 
året slutade en medarbetare, och personal-
gruppen berikades med en ny kollega. 

Fräntorpsgatans gruppboende arbetar 
utifrån ett salutogent förhållningssätt och 
har särskild fokus på KASAM-begreppet (inre 
känsla av sammanhang). Majoriteten av våra 
hyresgäster är födda på 60-talet och samtliga 
har varit bosatta på Fräntorp under en längre 
tid. Varannan måndag hölls gemensamma 
husmöten där hyresgäster och personal 
diskuterade vardagliga ting som matsedel 
och källsortering, såväl som större frågor som 
trivsel och gemensamma aktiviteter.

Förbättringsarbete 
Kontinuitet är viktigt för verksamheten och 
för våra hyresgäster, och vi arbetar målinrik-
tat med individuella genomförandeplaner 
som uppdateras regelbundet, minst två 
gånger per år. Vid upprättandet av genomför-

andeplaner är det viktigt att det är indivi-
dens behov och intressen som styr samt att 
målsättningen är uppnåbar. I den individuella 
genomförandeplanen gör kontaktpersonal 
tillsammans med den boende upp en plan för 
bland annat aktiviteter och dagliga rutiner.

Under 2019 infördes en ny rutin. Kontakt-
mannasamtal hölls minst en gång i månaden 
mellan hyresgäst och kontaktpersonal. Vid 
upprättandet av genomförandeplaner är det 
viktigt att det är individens behov och intres-
sen som styr samt att målen är nåbara. 

Personal på Fräntorpsgatans gruppboende 
arbetade kontinuerligt med motivation inför 
såväl dagliga prövningar och rutiner som mer 
långsiktiga mål. Några av de vardagliga syss-
lorna som hyresgästerna behövde stöttning i 
var städning, tvätt, handling, sjukvårdsbesök 
och matlagning. Boendeassistenterna arbe-
tade även motiverande och uppmuntrande 
till aktiviteter och meningsfull sysselsättning. 
Förutom Gyllenkrokens egna aktiviteter och 
mötesplatser så besökte våra hyresgäster, på 
egen hand eller tillsammans med personal, 
även andra aktivitetshus, gym, kaféer. De 
tog promenader och åkte och simmade och 
mycket annat. Våra hyresgäster hade också 
tillgång till ett ekonomiskt stöd som användes 
för att kunna genomföra de olika aktiviteter-
na. Under 2019 arbetade vi mycket med mo-
tivation just riktat till aktiviteter, meningsfull 
sysselsättning och att bryta isolation, vilket 
resulterade i betydande individuella framsteg 
för våra hyresgäster. 

Personalen hade under året som gick perso-
nalmöten med efterföljande handledning var-
annan vecka. Fyra planeringsdagar som avsåg 
enbart Fräntorpsgatans gruppboenden för 
hela verksamheten genomfördes under året. 
Vårens planeringsdagar ägnades åt utbildning 
för delegering av vissa arbetsuppgifter inom 
HSL (hälso- och sjukvårdslagen) samt utvär-
dering av rutiner på boendet. Vi hade också 
genomgångar av alla genomförandeplaner 
kopplat till Stiftelsen Gyllenkrokens värde-
grund. En av de fyra planeringsdagarna hade 
tema livets slutskede. En anställd från Gillis 
Edmans begravningsbyrå ledde ett samtal om 
livets slutskede och vad det kan innebära att 
arbeta på ett boende med äldre människor. 
Även praktiska frågor kring dödsfall i hemmet 
diskuterades. 

Höstens planeringsdag hade arbetssätt på 
Fräntorpsgatans LSS-boende som tema. Un-
der dagen lyfte vi hur vi arbetar med begrepp 
som KASAM, rehabilitering och habilitering 
för att kunna uppfylla den egentliga inten-
tionen i LSS (Lagen om stöd och service). Vi 
utgick ifrån lagens formulering ”att leva ett så 
gott och självständigt liv som möjligt”.

Vidare förnyade vi under 2019 våra kunskaper 
inom hjärt- och lungräddning (HLR) och vi 
hade regelbundna brandövningar tillsammans 
med våra hyresgäster.



20

Stiftelsen Gyllenkroken söker och får regelbun-
det finansiering för att bedriva verksamhet. 
Ibland är det stora summor pengar som ska 
gå till fleråriga utvecklingsprojekt. Ibland är 
det mindre, men lika välkomna, slantar som 
kan gå till upprustning av lokaler eller inköp 
av material. I praktiken integreras de tillfälligt 
finansierade projekten i ordinarie verksamhet 
på många olika sätt. Det är samma lokaler, 
samma deltagare och ofta finns interna sam-
arbeten och positiva utbyten mellan de olika 
verksamheterna. Nedan presenteras tre olika 
verksamheter som under 2019 finansierats av 
tillfälliga projektmedel. 

Odling i stadsmiljö
Vårt projekt Odling i stadsmiljö kallar vi till 
vardags för Inne- och utemiljö. Verksam-
heten bedrivs med hjälp av statsbidrag från 
Socialstyrelsen. Medel söks och anslås årsvis.  
Under året fortsatte inne- och utegrupper-
na att växa! Ungefär 40 personer deltog i 
verksamheten. Eftersom gruppen har blivit 
så stor delade vi upp den i två, en grupp med 
inomhusfokus som arbetade med plantering, 
krukväxter, trivselhöjande insatser. Den andra 
gruppen hade fokus på utomhusarbetet, 
med bland annat biodling, renovering och 
underhåll av fastigheter. De två grupperna 
samarbetade kring planering och hjälptes åt 
praktiskt  när det behövdes. 

Löpande under året kunde de som var med i 
våra arbetsgrupper för inne- och utemiljö fixa 
små och stora saker. De körde sopor till tippen 
från alla Gyllenkrokens hus, körde tomflaskor 
till pant för Café Koopen, och de säsongsde-
korerade i vårt kafé och övriga gemensamma 
utrymmen. 

Biodling och odling 2019
Utegruppens odlingsarbete började för sä-
songen i mitten på mars 2019. 

Under våren åkte vi till ett stall i närheten 
och hämtade hästgödsel till våra odlingar. 
Alla hjälpte till att skyffla i släpkärran som vi 
klätt med presenning. Väl tillbaka drog vi ner 
presenningen på marken och började fördela 
till alla våra odlingsbäddar och pallkragar för 
att jordförbättra.

Vårarbetet bestod i att gräva ner gödsel 
och rengöra växthus och fingräva kanter på 
odlingsbäddarna. Vinterns samarbete med 
snickeriet resulterade i tre rejäla och vackra 

växtstöd i trä. De målades av deltagarna och 
placerades i odlingarna för att bönor och 
andra växter skulle kunna klättra.

Under några tillfällen på våren försådde vi 
fröer. Vi ställde en del krukor inne i växthuset 
och en del utanför. Så småningom plante-
rades småplantorna ut i bäddarna. Vi sådde 
bland annat olika sallatssorter, purjolök och 
salladslök, broccoli, vitkål och pumpa av olika 
sorter.

Vissa dagar hade vi tio deltagare med sam-
tidigt, vissa dagar färre. Generellt var det 
många fler aktiva i odlingsgruppen under vår- 
och försommar än under sensommar, höst 
och vinter. 
Under sommaren och sensommaren skörda-
des trädgården av kooperatörer som driver 
Café Koopen. De kunde skörda svarta vinbär, 
krusbär, rabarber, samt tomater, gurka, 
sallat, pumpor och dessutom mängder med 
blommor till blombuketter. Deltagarna i 
Utegruppen hjälptes åt att vattna flera gånger 
i veckan under sommaren. 

Innemiljö
Under året såg vi ett ökat behov av aktiviteter 
som inte krävde så mycket armstyrka och full 
rörlighet, och vi började dela in arbetsgrup-
pen så att de som hellre ville vara inne och 
plantera, förädla grödor eller liknande aktivi-
teter hade möjlighet att göra det tillsammans 
med handledare. Vi gjorde en indelning i en 
inne- och en utegrupp. Denna benämning 
är egentligen en aning missledande, då det 
ibland fanns tyngre arbetsuppgifter att ge-
nomföra inomhus, som att flytta möbler eller 
måla om ett rum, och det fanns arbetsuppgif-
ter utomhus som inte var så fysiskt krävande, 
som att ta hand om krukor på uteserveringen 
och göra fint runt entréer. I huvudsak arbe-
tade deltagarna i innegruppen dock med att 
försköna vår inomhusmiljö på olika sätt. De 
dekorerade i kaféet genom att byta gardiner 
efter säsong, ta in blommor eller andra växter 
och sätta i vaser. De tänkte ut och gjorde 
mycket för att göra våra lokaler inomhus mer 
tillgängliga, både fysiskt och socialt. De såg 
bland annat till att det fanns plats att parkera 
rullator, att det fanns lediga krokar att hänga 
ytterkläder och att information fanns tydligt 
tillgänglig för besökarna. Denna typ av 
arbetsuppgifter var ständigt återkommande, 
då det var många som rörde sig i våra lokaler. 
Det var många som uppmärksammade det 
lyft som den nya arbetsgruppen innebar 

Externt finansierad 
verksamhet

för vår innemiljö, och för deltagarna själva 
innebar det en tillfredsställelse när de löst en 
uppgift tillsammans. 

Gyllenbi-projektet
Under 2019 genomförde vi projekt Gyllenbi, 
som var ett samarbete mellan Stiftelsen 
Gyllenkroken och Multikult handelsträd-
gård/socialt arbetskooperativ. Finansiering 
kom från Västra Götalandsregionen. Målet 
med projektet var att etablera två bikupor i 
Multikults trädgård och att utöka kunskaper-
na om att hålla bin. Särskilt fokus var på att 
integrera personer med annat modersmål än 
svenska i arbetet med biodlingen. 

Gruppen åkte och köpte material till kuporna, 
målade och monterade ihop dem. Den 4 juni 
samlades 14 personer från Gyllenkroken och 
Multikult och de inhyrda experterna som höll 
ett föredrag i Multikults trädgård om biodling. 
Vi hade även köpt in olika sorters honung, 
samt hade med Gyllenkrokens honung och 
honung från Multikult och hade honungs-
avsmakning – ett mycket populärt och upp-
skattat evenemang!

Sensommaren präglades av mycket arbete 
med att skatta ramarna från honung, slunga 
dem i Gyllenkrokens lokaler, sila och fylla på 
burkar. Den ena bikupan var mer produktiv än 
den andra, men båda gav ändå mindre än de 
etablerade kuporna på Gyllenkroken som kom 
igång mycket tidigare på säsongen.

Under sensommar och höst har gruppen varit 
med och planterat växter. För att gynna bin 
och andra pollinerare beställdes växter som 
har tidig och mycket sen blomning in för att 
ge utökade goda möjligheter att samla pollen 
och nektar. Ett träd, många buskar och peren-
ner köptes in och planterades på Multikult.

I oktober rundades odlingssäsongen av och 
kvar i trädgården stod olika sorters salladslök 
och mängder med jordärtskocka som kunde 
skördas under sen höst och vinter.
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Det växer så det knakar på gården.
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Musical Bridges var ett treårigt projekt, finan-
sierat med medel från Arvsfonden, som avslu-
tades 2019. Projektidén kom från deltagare 
och anställda på Gyllenkroken, och projektet 
hade sin bas på Garverigatan. Målgruppen för 
projektet var deltagare i Gyllenkrokens Kultur- 
och aktivitetshus.

Musikalen Närmare kanten färdigställdes och 
hade premiär i Jacobsonteatern på Hög-
skolan för Scen och Musik i Göteborg den 
13 februari 2019. På scen stod nio deltagare 
från Gyllenkroken, samt nio studenter från 
år 2 på musikallinjen. I publiken och bakom 
kulisserna fanns ytterligare åtta personer som 
medverkat till att skapa musikalen, genom sin 
medverkan i manus-, film-, kostym eller sce-
nografigrupperna. Ett fullsatt genrep och fem 
utsålda föreställningar gjorde att drygt 800 
personer fick möjlighet att se musikalen live 
på scen. Gensvaret var positivt från publiken 
och vi var mycket nöjda med resultatet. En 
föreställning filmades och visades på Frölunda 
kulturhus i Göteborg samt på Gyllenkroken. 
Den filmade föreställningen finns också inspe-
lad på DVD.

Musiken från musikalen spelades in på Göte-
borgs Grammofonstudio med studenter och 
deltagare, och finns tillgänglig på CD. 
En dokumentärfilm om projektet och delta-
garna i projektet färdigställdes under året. Vi 
hade en förhandsvisning för alla inblandade i 
projektet samt för övriga besökare på Gyllen-
kroken.
 
Under året uppstod många spännande möten 
mellan olika människor. De som arbetade i 
och med projektet på olika sätt ansträngde 
sig för att mötas på ett bra sätt och dela med 
sig av sina egna erfarenheter och kompenten-
ser. Deltagarna i projektet kom under året i 
kontakt med många spännande verksamhets-
fält, som konstnärliga uttryck, tekniska frågor, 
dramaturgi, filminspelning, ensemblespel och 
mycket annat.

Att få vara med och skapa en musikal som 
sedan spelas på en riktig teater tillsammans 
med blivande musikalartister samt att få 
spela in en skiva och en dokumentärfilm är en 
rolig uppgift, och alla delmoment var viktiga. 
Resultatet av varje arbetsinsats blev tydligt, 
till exempel att vara med att skapa manus 
och partitur eller att spela en föreställning 
inför publik, att spela in en CD-skiva och en 
dokumentärfilm. 

Flera deltagare uttryckte att det stundtals 
var svårt att vara med i projektet, men 
också roligt och utmanande. De nådde mål 
de aldrig trott de skulle kunna uppnå. De 
gjorde erfarenheter som de kunde ta med sig 
vidare, och fick kraft att ta tag även i andra 
utmaningar som en konsekvens av den ökade 
känslan av sammanhang och den egenmakt 
de uppnått. 
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Under året som gått har vi nått 
ut till vår målgrupp på flera olika 
sätt. Våra deltagare tipsade 
varandra, och ryktet gick att det 
finns en fantastisk plats som 
heter Gyllenkroken vid Svingeln 
i Göteborg. Många kom till vårt 
Kultur- och aktivitetshus genom 
ett första studiebesök. Kanske 
var det deras kompis, boende-
stöd eller socialsekreterare som 
tipsade dem om att vi finns, och 
följde med dem till Gyllenkroken.

För våra boendeverksamheter 
var det oftast våra ramavtal med 
omkringliggande kommuner, 
som gjorde att vi fick förfrågning-
ar om plats. 

Varje månad skickade vi ut ett 
digitalt nyhetsbrev till ca 300 
mottagare. Det var både privat-
personer och professionella som 
prenumererade på nyhetsbrevet, 
till exempel anställda inom öp-
penvård, socialtjänst, Arbetsför-
medlingen och Försäkringskas-
san. Dessutom gick nyhetsbrevet 
ut till andra organisationer inom 
civilsamhället, som NSPHiG 
(Nationell samling för psykisk 
hälsa i Göteborg), Famna och 
IBIS (Intresseföreningen Bipolär 
Sjukdom). 

Under 2019 använde vi oss 
mycket av vår hemsida, men 
också sociala medier (Instagram 
och FB) för att informera om 
vår verksamhet. Vi syntes även i 
andras kanaler, till exempel i Gö-
teborgs stads aktivitetskatalog. 

Kommunikation 
och 
sociala medier
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Antal fast anställda vid årets början var 32 
personer, varav 18 kvinnor och 14 män vid 
årets början. Utöver de fast anställa har 
organisationen haft ett antal projektanställda 
samt timvikarier som arbetar på våra boen-
den. Allt som allt erhöll 60 personer lön från 
organisationen under 2019. 

På Gyllenkroken arbetar personalen i arbets-
lag: på boendena, på Gyllingen, i Kultur- och 
aktivitetshuset, i projekt, samt i administra-
tion och fastighet. 

Alla handledare, gruppledare och boende-
assistenter ingår i en arbetsgrupp, och har 
protokollförda personalmöten samt handled-
ning tillsammans med sina kollegor varannan 
vecka. På varje personalmöte finns arbetsmil-
jö, brandskydd och kvalitet med som stående 
punkter.

För varje verksamhetsområde finns en 
samordnare som fungerar som en kanal för 
att inhämta och förmedla information mellan 
arbetslagen, och fungera rådgivande för 
ledningen, så att beslut kan fattas med god 
förankring. Vidare att samordna arbetet i ar-
betslaget. Samordningsgruppens medlemmar 
representerar varsin del av verksamheten och 
att lyfta fram sina respektive verksamheters 
behov och villkor. 

Social gemenskap
Flera av de kvinnliga anställda sprang eller 
gick tillsammans med deltagare och boende 
femkilometersloppet Vårruset. Detta var 
fjärde året i rad som Stiftelsen Gyllenkro-
ken sponsrade deltagandet i detta, mycket 
sociala, sportevenemang. Vi hade ett par 
träffar med vår bokcirkel. Vi samlades efter 
arbetstid, åt lite gott och pratade om en bok 
som vi läst. 

Utveckling och fortbildning
Medarbetarsamtal och lönesamtal har ge-
nomförts för alla anställda i organisationen 
under 2019. 

Under 2019 har personalgrupperna genom-
fört flera planeringsdagar. Dessa genomförs 
normalt för en arbetsgrupp i taget, och syftar 
till att de anställda ska hinna fördjupa dis-
kussioner, som till exempel rör den specifika 
pedagogik och metodik som de arbetar med 
på sin arbetsplats. Även praktiska frågor som 
rör schema, öppettider och rutiner behandlas 
här. 

Vi som arbetar 
på stiftelsen Gyllenkroken

För alla anställda på Gyllenkroken erbjuds 
fortbildning och utvecklingsmöjligheter 
löpande under året. Under 2019 var målet för 
de gemensamma fortbildningsdagarna som 
låg i maj att utvecklas och utbilda oss inom 
hållbarhet samt hot och våld, två områden 
som rymdes under vårt övergripande fortbild-
ningstema för 2018-2019: Trygghet. Syftet 
var att utveckla Stiftelsen Gyllenkroken som 
organisation, att öka tryggheten för deltaga-
re, boende och medarbetare samt att bygga 
en gemensam kunskapsplattform för framti-
da hållbarhets- och trygghetsarbete.

Vi genomförde ett Studiebesök på SJ, vid 
Centralstationen. SJs ansvariga för kvalitets- 
och miljöfrågor berättade hur de arbetar med 
trygghet och hållbarhet utifrån kunden och 
medarbetaren. Trots skillnad i organisations-
form, storlek och ändamål mellan våra två 
verksamheter, såg vi ändå många paralleller 
och stora likheter mellan situationer som 
anställda på SJ och anställda på Gyllenkroken 
kan hamna i på jobbet. 

Vi genomförde, under ledning av vår interna 
miljögrupp, en workshop på tema Stiftelsen 
Gyllenkrokens miljöpåverkan. Här hjälptes vi 
åt att inventera verksamhetens ekologiska 
fotavtryck, för att sedan diskutera hur vi som 
organisation kan uppnå mesta möjliga positi-
va miljöpåverkan och minsta möjliga negativa 
miljöpåverkan. 

Vi hade en gemensam utbildningsdag om Hot 
och våld inom omsorgsverksamhet. Frågor 
vi hanterade under dagen var: Hur definierar 
vi på Stiftelsen Gyllenkroken begreppen hot 
och våld? Vad ska vi göra för att förebygga 
hot och våld? Vad ska vi göra om hot eller våld 
inträffar i organisationen? 

Vi arbetade tillsammans med Stefan Sand-
ström, för att implementera och utveckla poli-
cys och rutiner. Stefan Sandström är legitime-
rad psykolog, sociolog, handledare, utbildare 
och författare. Alla anställda genomgick 
utbildning i Hjärt- och lungräddning samt 
genomfört utrymningsövningar under 2019. 

De olika personalgrupperna hade också verk-
samhetsspecifika utvecklingsbehov beroende 
på de olika enheternas inriktning. Varje enhet 
har genomfört minst en planeringsdag, samt 
fortbildning, bland annat på teman som 
läkemedelsövertag, livets slutskede och späd-
barns psykiska hälsa. 

Utöver gemensamma fortbildningar och 
utvecklingsprojekt har också många medar-
betare deltagit i fortbildning på egen hand. 
Vi har lärt oss om så vitt skilda saker som: pil-
flätning, karvsnitt och bildhuggeri, återhämt-
ning, schemaläggning, brandskyddsansvar på 
boenden, biodling, strategier för tillväxt, ITP, 
brukarinflytande, organisatoriska mellanrum, 
och dataskyddsförordningen. 

Arbetsmiljö
Stiftelsen Gyllenkrokens arbetsmiljöarbete 
bedrivs systematiskt och i alla led i organisa-
tionen. Skyddsombudsgruppen består av fem 
skyddsombud; för Korttidsboendet, Aktivi-
tetshuset inklusive köket, Fräntorpsgatans 
gruppboende, Hagforsgatans gruppboende, 
samt för Gyllingen och B-huset. Tillsammans 
med ledningen träffas gruppen var sjätte 
vecka för protokollförda möten. Vid årlig 
uppföljning som gjordes i november 2019 
konstaterades att:
Ansvar och medverkan var tydliggjort i 
organisationen, och samtidigt ett pågående 
arbete. I synnerhet när det gäller att involvera 
samtliga anställda i arbetsmiljöarbetet pågår 
arbetet löpande. Till exempel lyfter skydds-
ombuden arbetsmiljö som särskild punkt på 
varje personalmöte.  
Arbetsmiljöpolicy finns, är uppdaterad och 
känd av skyddsombudsgruppen. 
Goda kunskaper om systematiskt arbetsmiljö-
arbete och rutinerna för SAM finns på plats. 
Det finns en organisationsgemensam norm 
för när en riskbedömning ska vara skriftlig. 
En skriftlig riskinventering som omfattar hela 
organisationen görs årligen. 
Arbetsmiljö finns med som punkt på check-
lista för introduktion av nyanställda och 
praktikanter. Skyddsombud introducerar till 
specifika arbetsmiljöfrågor och -risker som rör 
den aktuella arbetsplatsen. 
Krishanteringspolicy finns och är känd och 
har under året använts, och  funnits fylla sin 
funktion. 
Under 2019 mer än dubblerades antal till-
budsrapporter som kom in. Framsteget beror 
på den tillbudstävling som skyddsombuds-
gruppen utlyste, vars syfte var att vässa det 
förebyggande arbetet och riskmedvetenhe-
ten i organisationen. 



Bildtext

25

Gyllenkroken Verksamhetsberättelse 2019

Kvalitet
I organisationen finns en arbetsgrupp och sys-
tematiskt kvalitetsledningsarbete. Gruppen 
fokuserar på det systematiska arbetet när det 
gäller kvalitet och ständig förbättring. Detta 
innebär bland annat att följa upp avvikelser 
och sammanställa, för att se strukturella 
förbättringar som behövs. Gruppen har också 
ansvar för att se till att lagar efterlevs i orga-
nisationen, och ska verka för att rutiner och 
policys är uppdaterade och implementerade i 
organisationen. 

Ett av kvalitetsgruppens ansvarsområden 
är att jobba med och utveckla det systema-
tiska dataskyddsarbetet. Sedan 2018 finns 
ett dataskyddsombud som arbetar med att 
övervaka efterlevnad av GDPR, informera och 
ge råd angående personuppgiftsbehandling 
i organisationen, fungera som kontakt- och 
samarbetsperson för Datainspektionen samt 
planera framåt för organisationens fortsatta 
lagefterlevnad
Utöver dataskyddsombudet har även en 
särskild IT-säkerhetsansvarig tillsatts.

Vid årlig uppföljning av dataskyddsarbetet 
2019, konstaterades att:
• Det finns en ordning för gallring av person- 
 uppgifter.
• Verksamheten har ett uppdaterat och över 
 skådligt personuppgiftsregister.
• Dataskyddspolicy finns och har delgetts  
 personal.
• Information om  verksamhetens data  
 skyddsarbete och GDPR finns med som  
 punkt på checklista för introduktion av  
 nyanställda.
• Rutin och handlingsplan vid personupp- 
 giftsincidenter  finns och är delgiven 
 personal men inrapporteringsgraden kunde  
 vara bättre. Under 2019 har tio personupp- 
 giftsincidenter rapporterats in.  Både  
 faktiskt inträffade incidenter samt risker för  
 incidenter.
• Verksamhetens avvikelsedokument har  
 uppdaterats för att inbegripa personupp- 
 giftsincidenter. Dokumenterade avvikelser  
 gås igenom fortlöpande på personalmöten.
• Handlingsplan för det systematiska data 
 skyddsarbetet finns och används/uppdate- 
 ras löpande.  
• Lathund för registerutdrag kopplat till  
 registrerades rättigheter finns.

Brandskyddsarbete
Det systematiska brandskyddsarbetet har 
pågått stadigt under 2019, det finns en ar-
betsgrupp med fyra personer som har ansvar 
för att säkerställa systematiken. Arbetsgrup-
pen arbetar med att skapa regelbundenhet 
i brandskyddsronder och brandsäkerhetsut-
bildning, samt med att följa upp och utvärde-
ra genomförda åtgärder.  

Brandskyddsronder genomförs en gång per 
månad och arbetsplats. Personal turas om att 
gå ronden, och ofta får vi med hyresgäster 
eller deltagare också. På så sätt säkerställer 
vi att vi har koll på att våra brandsläckare är 
på plats, samt att våra nödutgångar inte är 
blockerade. Brandronderna ger också en väl-
behövlig påminnelse om brandsäkerhet och 
hur viktigt det förebyggande arbetet är. 
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Vi fortsätter att sträva efter att förverkliga vår vision:

Ett samhälle som ger utrymme för alla.
De organisationsövergripande målen för 2020 är

• Gyllenkroken ska utvecklas för att möta deltagares/boendes behov och önskemål. 
• Boende och besökare ska vara delaktiga i planering och genomförande av aktiviteter. 

• Gyllenkroken ska stå för och förmedla en nyanserad syn på psykisk sjukdom / psykisk ohälsa. 
• Gyllenkroken ska verka för ökad kunskap och minskade fördomar om psykisk ohälsa. 

• Organisationen ska utvecklas på ett hållbart sätt, socialt, globalt och ekonomiskt. 
• Gyllenkroken ska vara en tydlig och självklar aktör inom social omsorg. 
• Gyllenkroken ska arbeta strategiskt för en organisation i tillväxt. 
 – Formulera tillväxtstrategi

 – Formulera vision för Gyllenkroken om 10 år
• Alla i organisationen ska känna till verksamhetens metoder, mål och syfte.
• Alla anställda ska ha möjlighet att påverka organisationens utveckling och sin egen arbetssituation.

Framtiden på 
Gyllenkroken
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Framtiden på 
Gyllenkroken
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