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En stor del av Gyllenkrokens drivkraft - att skapa och ständigt återkomma till en 
känsla av sammanhang - genomsyrar allt vi gör. Det uppenbarar sig i alla möten 
mellan de som på olika sätt och i olika roller medverkar i vår organisation. 
Under pandemin som bröt ut i början av 2020 har vi på Gyllenkroken, så väl 
som samhället i stort, stått inför en stor utmaning i att bibehålla känslan av 
sammanhang.

Pandemin har satt saker och ting på sin spets. Restriktioner och distansering 
har inneburit en växande risk för mänsklig isolering med alla dess följder. 
Detta har förtydligat för allmänheten något man ofta tagit för givet - vikten av 
kommunikation och kontakt mellan människor, eller med andra ord: vikten att 
ha en känsla av sammanhang, med familj, vänner, på arbetet, och i samhället. 

Därför vill jag belysa att den rådande situationen framhäver vikten av 
Gyllenkrokens existens, varför vi finns och vad vi gör. Vi strävar efter att värna 
om möten mellan människor som annars riskerar att hamna utanför ett 
meningsfullt sammanhang. Som ordförande för Gyllenkrokens styrelse, ser jag 
detta som en grundläggande motivation i dessa svåra tider.

Vi i styrelsen har fått anpassa oss till digitala möten med ledningen och fått 
till oss många av de kreativa lösningar som genomförts för att kunna fortsätta 
med verksamheten. Styrelsen ger alla en stor eloge för de kraftansträngningar 
som gjorts för att upprätthålla kommunikation i alla dess former. Jag vill också 
skicka, å styrelsens vägnar, en kraftig uppmuntran för det fortsatta arbetet och 
sammanhållningen 2021.

Med vänliga hälsningar
Hannes Lloret Andreasson

Ordförande har ordet

Under året som gått har jag flera gånger 
återvänt till ett gammalt citat som vi har 
bland våra presentationstexter. Numera 
är det ett anonymt citat, upphovsperso-
nens namn kommit bort i alla klipp och 
klistringar som orden varit med om. 
Citatet lyder:
 ”Jag går inte ofta till Gyllenkroken, det 
var mer förr. Men jag tycker om tanken på 
Gyllenkroken – att det finns där.”

För mig har det som citatet beskriver 
varit en viktig funktion att värna för Gyl-
lenkroken: Att vara en konstant, att stå 
för stabilitet och trygghet. Även för per-
soner som har flyttat ifrån våra boenden, 
blivit klara med Gyllingen eller inte längre 
kommer till vårt Kultur- och aktivitetshus. 
Att finnas där vid behov helt enkelt.

Under 2020, i och med Corona-pande-
min, aktualiserades frågan om konti-
nuitet på ett helt nytt sätt för oss, och 

Verksamhetschefen har ordet
många andra såklart. Under våren var det 
inte längre självklart hur vi skulle kunna 
lösa bemanningen vissa dagar. Vi skruva-
de på öppettider och hjälptes åt mellan 
enheterna inom organisationen för att 
ändå kunna fortsätta driva verksamhet. 
En ny lag som reglerade lunchservering, 
gjorde att vi såg oss tvungna att bryta de 
rutiner som många av våra lunchgäster 
varit vana vid sedan många år. Senhös-
tens skärpta rekommendationer ledde 
till slut till nästan total nedstängning av 
våra öppna verksamheter, Gyllingen och 
Kultur- och aktivitetshuset. 

Under året som gått har vi behövt ta 
stora utvecklingssteg, ibland i en riktning 
som vi inte planerat för eller hoppats på. 
För oss som är anställda på Gyllenkroken 
handlade det om att anpassa oss till en 
ny vardag, med andra arbetsuppgifter 
och större avstånd till de deltagare, bo-
ende och kollegor som vi annars arbetar 

så nära. Vi fick ställa in siktet på att driva 
en smittsäker verksamhet, inte bara en 
kreativ och tillgänglig verksamhet. 
När jag ser tillbaka tycker jag att vi har 
lyckats med att behålla fokus på våra 
mål, trots att vi behövt ta andra vägar för 
att nå dem. Detta har vi klarat tack vare 
alla Gyllenkrokares engagemang, och de 
anställdas förmåga att skapa trygghet 
och stabilitet i sina respektive verksam-
heter, även i oroliga tider. 

För mig har det varit hjälpsamt att kom-
ma ihåg att trots alla hinder och föränd-
ringar, så är det fortfarande sant som 
citatet säger: Gyllenkroken finns här, och 
det är gott i sig. Den vissheten kan vi luta 
oss mot, när vi tillsammans blickar mot 
en ljusare framtid. 

Med vänliga hälsningar 
Emma Simonsson Vento
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Under 2020 sålde Stiftelsen Gyllenkroken 
en fastighet med tre hyreslägenheter i 
Partille kommun. 

På Stiftelsen Gyllenkroken finns flera 
anställda som är utbildade i Beardslees 
metod för familjeintervention. Under 
2020 har Gyllingen och Kultur- och 
aktivitetshuset samarbetat för att kunna 
erbjuda en familj stödinsatsen. 

Stiftelsen Gyllenkroken bjuds ofta 
in att medverka i olika nätverk och 
utvecklingsprojekt. Under 2020 
har vi bland annat samarbetat med 
Bräcke Diakoni i projekten Trust, 
Trialog och Vuxensyskon. Vi ingår i ett 
stödgruppsnätverk med verksamheterna 
Solrosen och Bojen, och i nätverket 
Rio, som består av representanter 
för Göteborgs Universitet och 
Idéburna 

Axplock från 2020

Bildtext

organisationer, samt i Famna Väst som 
samlar idéburna välfärdsaktörer i Västra 
Götalands län. 

Nytt för 2020 var motionsloppet 
Gyllenloppet som gick från Garverigatan, 
runt Ullevi och tillbaka. Många deltagare, 
gott humör och glänsande medaljer 
ramade in loppet!

Corona-pandemins påverkan på 
Stiftelsen Gyllenkroken
Spridningen av Corona-viruset 
har påverkat organisationen och 
verksamheten negativt under 2020. 
Mer om hur verksamheterna påverkats 
finns att läsa i respektive enhets 
presentationer. Mer information 
hur organisationen har 

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 tillvaro med social gemenskap 
för människor med psykotiska tillstånd.
Dessutom: Erbjuda social gemenskap och meningsfull syssel-
sättning för människor med psykisk ohälsa
Erbjuda anpassat boende för personer med psykisk funktions-
nedsättning
Erbjuda stöd till barn och unga som är anhöriga till någon med 
psykisk ohälsa eller sjukdom

Vision
Vår vision är ett samhälle som ger utrymme för alla.  

Värderingar
Vår utgångspunkt är att alla människor har lika värde och 
ska behandlas med respekt. Vi arbetar utifrån antagandet att 
människan är social, förändrings- och utvecklingsbar och vill ta 
ansvar för sitt liv.

Principer
Vi arbetar utifrån principen om mesta möjliga inflytande, del-
aktighet och tillgänglighet för den enskilde. 

Inriktning
Vår huvudsakliga inriktning är kultur och hälsa. 

Målgrupp
Vi vänder oss till personer med psykisk sjukdom, psykisk ohälsa 
eller funktionsnedsättning, samt till deras anhöriga. I våra 
texter använder vi ofta enbart begreppet psykisk ohälsa, då det 
kan anses täcka in även sjukdom och funktionsnedsättning. 
I själva verksamheten skiljer vi ibland på de olika begreppen. 
Till exempel är våra gruppbostäder till för personer som har en 
psykisk funktionsnedsättning och ett LSS-beslut. I Kultur- 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 2020
• Genom frivillighet och eget initiativ
• Med hög grad av öppenhet, med social samvaro och 
 gemenskap
• Med ett resursorienterat förhållningssätt och fokus på styrkor  
 och egenmakt
• Individorienterat och situationsanpassat 
• Med hög grad av delaktighet, meningsfullhet, och tydliga mål
• Genom grupparbeten, grupprocesser och interaktion
• Med hög grad av tillgänglighet i fysisk och psykosocial miljö

Visioner och organisation 

Om Gyllenkroken

Organisation
Stiftelsen Gyllenkroken består av två gruppboenden på Frän-
torps- respektive Hagforsgatan, samt ett korttidsboende på 
Garverigatan. Verksamheten finansieras genom sålda tjänster. 
Kultur- och aktivitetshuset, det sociala arbetskooperativet 
Café Koopen samt barn- och ungdomsverksamheten Gyllingen 
finansieras med hjälp av föreningsbidrag från Göteborgs stad. 
Vår sysselsättningsverksamhet som arbetar med inne- och 
utemiljö finansieras genom verksamhetsbidrag från Socialsty-
relsen. 
Stiftelsen leds av en verksamhetschef. Som kanal för samord-
ning och informationsöverföring mellan Gyllenkrokens olika de-
lar finns en samordningsgrupp med representanter för Gylling-
en, Kultur- och aktivitetshuset samt boendeverksamheterna. 
Det yttersta ansvaret för stiftelsen har en styrelse, som inklu-
sive årsmötet har haft sex styrelsemöten under kalenderåret 
2020. 

Styrelsen har sedan årsmötet i mars 2020 utgjorts av 
Ordförande: 
Hannes Lloret Andreasson, psykolog

Vice ordförande: 
Karin Hallén, enhetschef

Ordinarie ledamöter:
Lars Eriksson, överläkare/psykiater
Per Svensson, civilingenjör
Petra Linnsand, psykolog
Andreas Åhs, kommunikatör
Håkan Kainert, skattejurist 

Ersättare:
Elisabeth Punzi, psykolog

påverkats och vilka åtgärder som 
vidtagits finns under rubriken 
Väsentliga händelser under året i 
förvaltningsberättelsen.

Kökspoesi
I Sverige finns både landskap och län
Och i några av dem
Sitter folk i karantän
Så därför hoppas vi på Gyllenkroken
På vett och förstånd
Och att ni till närmaste granne
Håller minst en meters 
Avstånd
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Gyllingen
Till Gyllingen kommer barn och ungdomar för 
att få stöd i grupp eller enskilt. Gemensamt 
för alla som söker stöd är att de är anhöriga 
till någon som har psykisk ohälsa eller sjuk-
dom. Ofta är det en förälder som är sjuk men 
det kan också vara syskon. Vi erbjuder verk-
samhet för barn och ungdomar från 0-25 år. 
I viss mån ger vi också stöd till föräldrar. Gyl-
lingen arbetar på föräldrars uppdrag, att gå 
på Gyllingen kräver inget beslut om bistånd 
från socialtjänsten. Gruppverksamheten är 
frivillig, vi för inga journaler och rapporterar 
inte till någon vilka som kommer till oss. Dock 
är det viktigt att vi har goda kontakter 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 möjligtvis på att det kan 
ha blivit lättare att våga prata 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 början av året fick vi möjlighet att flytta en 
våning upp i huset på Garverigatan 2. Under 
året har lokalerna inretts för att passa våra 
behov av plats för grupper och samtal. Vi 
fick också bidrag från stiftelsen Göteborgs 

barnhus och kunde renovera köket och köpa 
in verksamhetsmaterial.

I juni gick en av Gyllingens gruppledare i 
pension och under hösten har verksamheten 
haft två gruppledare på plats. Detta och det 
rådande läget med Coronapandemin ledde till 
en något minskad verksamhet under hösten 
med grupper, samtalsstöd och utåtriktad 
verksamhet.

Grupper och samtalsstöd 
I grupperna för barn 7-18 år 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. Barn och ungdomar får också 
möjlighet att dela upplevelser och tankar, 
vilket är hjälpsamt. Under 2020 genomförde 
vi tre grupper, där sammanlagt 18 barn och 
ungdomar deltog. 

För de yngsta barnen, 0-2 år, och deras 
föräldrar hade vi fram till slutet av oktober 
öppet varje tisdag förmiddag med undan-
tag för sommaruppehåll. Den tidigarelagda 
avslutningen berodde på strängare restrik-

tioner med anledning av Coronapandemin. 
Vid starten av året hade vi ett stadigt antal 
besökare till denna öppna verksamhet, men 
med pandemins intåg under våren minskade 
besökarna drastiskt. Vi valde trots detta att 
fortsätta ha öppet, eftersom vi vidtagit åt-
gärder i lokalerna för att kunna hålla avstånd. 
Vi upplevde att det fanns ett stort behov hos 
föräldrarna att träffa varandra och utbyta 
erfarenheter och att få möjlighet att vara till-
sammans med sina barn i en lugn och öppen 
miljö. För att fortbilda oss kring målgruppen 
deltog vi i september i en digital konferens 
om spädbarns psykiska hälsa. 
Enskilda stödsamtal är ett viktigt komple-
ment till gruppdeltagande och erbjuds i 
första hand till tonåringar och unga vuxna. 
För några av dem så är samtalsstödet det 
som efterfrågas i första 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 personer pågående kontakt, de 
flesta en gång i veckan. När det gäller barn, 
så är enskilda samtal aldrig ett förstahands-
alternativ, vi ser att gruppdeltagande är mer 
lämpligt. Dock gjorde 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 gruppdeltagande men 
som kan beskrivas som rådgivande samtal. 
Under hösten återupptogs också arbetet med 
metoden Beardslees familjeintervention, som 
tre anställda på Gyllenkroken har utbildning i. 
Det är en metod för att möta familjer i samtal 
med fokus på barnen och deras behov. Det är 
mycket positivt att kunna samarbeta i stiftel-
sen med stöd till familjer på detta sätt.

Läger och lovverksamhet
Veckan efter midsommar åkte vi på läger 
till Buagården i Bohuslän. Odd Fellow driver 
ett sommarkollo och erbjuder olika typer 
av stödverksamheter varsin vecka där på 
sommaren. Fem 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! 
Detta år kändes det extra bra att det kunde 
genomföras, då många andra sommarverk-
samheter för barnen ställdes in.

Som komplement till grupperna har vi sedan 
några år tillbaka erbjudit lovverksamhet en 
dag vardera på sport-, påsk- och höstlov. På 
grund av Coronapandemin och personalför-
ändringar blev detta dock inställt under 2020. 
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 2020 hade vi en minskad 
verksamhet på detta område under våren, då 
mycket av det som planerats ställdes in. Un-
der hösten hade vi dock ökade möjligheter att 
nå ut, såväl med fysiska besök som via digi-
tala plattformar. Vi hade bland annat kontakt 
med olika utbildningar inom vård, omsorg och 
socialt arbete samt flera arbetsgrupper från 
Göteborg och andra delar av Sverige. Några 
större föreläsningsinsatser genomfördes 
under året på socionomprogrammet och på 
regionala utbildningar. 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 arbe-
tar med barn som har föräldrar med beroen-
deproblematik. Vi deltar även i ett nätverk 
för stödgruppsverksamheter från hela Västra 
Götaland och fick genom det möjlighet att 
genomföra en vidareutbildning kring psykisk 
ohälsa för andra stödgruppsledare. 

Projekt TrUSt - Trygghet Ur Stöd
Projekt TrUSt är ett samverkansprojekt som 
drivs av Bräcke diakoni med finansiering av 

Arvsfonden. Projektet är treårigt och ska ta 
fram och utveckla ett föräldraskapsstöd för 
föräldrar med psykisk sjukdom och ohälsa. 
Samverkanspartners har det första projektår-
et varit NSPHIG, Personligt ombud och Stif-
telsen Gyllenkroken. Samverkansuppdraget 
har inom Gyllenkroken legat på Gyllingen som 
har lång erfarenhet av målgruppen barn som 
anhöriga till någon med psykisk sjukdom. 
Gyllingen har under året fört in barnperspek-
tivet på olika sätt i projektet och bidragit 
med olika kompetenser för att säkra att 
materialet får med sig barnens behov inom 
familjesystemet. Detta har delvis inhämtats 
genom djupgående intervjuer av persona-
len på Gyllingen för att samla in olika per-
spektiv, kunskap och vad de hört barnen 
uttrycka genom åren. En skriftlig sam-
manställning av Annemi Skerfvings 
doktorsavhandling 
”Barn till föräldrar 
med psykisk ohäl-
sa- barndom och 
uppväxtvillkor” gavs 
också projektet för 
att ytterligare under-
stödja barnperspek-
tivet. Representanten 
för Gyllingen har 
deltagit i det dagliga 
arbetet i projektet, på 
projektmöten och varit 
en aktiv länk mellan 
projektet och Gyllingen. 
Intervjuer med föräldrar 
med egen erfarenhet av 
psykisk ohälsa och sjuk-
dom ligger till grund för det 
metodmaterial som pro-
jektet nu tar fram. Här har 
Gyllingens medverkan varit 

viktig för att lyfta fram barnperspektivet och 
barns behov. Stiftelsen Gyllenkroken kommer 
fortsätta vara en del av projektet som ett stöd 
och ett bollplank på olika sätt. Den mer aktiva 
samverkan inom projektet tar dock andra 
former framåt, då andra samverkanspartners 
nu fyller viktiga funktioner för materialets 
fortsatta utveckling och spridning.

Gyllingen bjuder in till samtal...

... och till lek.

Boken om Gyllingen kom ut 2020.
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Midsommar i Kultur- och aktivitetshuset.

>>>

Till Kultur- och aktivitetshuset kommer besökare frivilligt för att delta 
i våra olika grupper, studiecirklar, och öppna verksamheter. Under 
2020 har vi räknat deltagare vid två tillfällen, vecka 20 och vecka 40. 
En sammanställning visar att i genomsnitt kom det 87 personer per 
dag under de veckorna. Ofta besöker personer huset regelbundet och 
återkommer flera dagar per vecka. 

Corona-hantering i Kultur- och Aktivitetshuset
Vårt mål under hela Corona-pandemin har varit att kunna fortsätta 
erbjuda social gemenskap, meningsfull sysselsättning, kontinuitet 
och lunchservering trots olika restriktioner under året. Handledare har 
tillsammans med verksamhetschefen kontinuerligt anpassat verksam-
heterna till Folkhälsomyndighetens restriktioner, och tillsammans med 
deltagare skapat ett tryggt smittfritt umgänge. Redan från starten av 
Coronautbrottet i mars var många anställda sjuka vilket påverkade 
både öppettider och aktiviteter. 

När ”max 50-regeln” infördes i mars reducerade vi antal sittplatser 
i kaféet. Vi jobbade med att hålla avstånd i alla verksamheter och 
begränsade antalet deltagare i aktiviteterna. Vi jobbade med att in-
formera om Folkhälsomyndighetens restriktioner, vara noggrann med 
att tvätta händerna och uppmanade deltagare att stanna hemma vid 
minsta symptom. Vi satte avståndsmarkeringslappar på golvet i kaféet 
och införde lite senare enkelriktad lunch-kö för att ytterligare minska 
trängsel. 

I början av april fick vi stänga en timma tidigare på eftermiddagarna, 
och vi hade vår-kafé med bara eftermiddagsöppet i några dagar. I slu-
tet av april började handledare att guida våra besökare under lunchen, 
både inomhus och utomhus, för att säkra att det inte blev för många 
personer i huset. Studiecirklar avslutades tidigare, efter ett beslut hos 
ABF.

Handledarnas arbetstid gjordes om till enbart dagtid på grund av den 
höga sjukfrånvaron. Med hjälp av förkortade öppettider en halvtimme 
i början och en halvtimme i slutet av dagen fick vi mer tid att organise-
ra, ställa om och stämma av fortlöpande, och kunde som ett resultat 
hålla de nya öppettiderna utan avbrott eller variationer under resten 
av våren. 

I liten kontrollerad skala genomförde vi Gyllenkrokens dag i slutet av 
maj och midsommarlunchen med musikunderhållning i juni. Som-
mar-kaféverksamheten veckan före och efter sommarstängningen 
kunde vi också genomföra med mycket spel och utomhusaktiviteter. 
Efter sommarstängningen startade vi även onsdagskvällsaktiviteter. 
Vi anpassade aktiviteten genom att spela akustisk med längre avstånd 
mellan musikerna, sjöng solo och utan mikrofoner, samt bytte ut 
kulturafton mot musikfrågesport.  

Efter den ökande Corona-spridningen i samhället och ytterligare res-
triktioner från Folkhälsomyndigheten stängdes Kultur- och aktivitets-

huset från vecka 45. Då hade vi enbart telefonkontakt med besökare 
under en period. Från vecka 48 erbjöds ett veckoschema med digitala 
aktiviteter på förmiddagarna och fysiskt bokade besök på eftermid-
dagarna. En deltagare i taget hade möjlighet att träffa en handledare 
för en gemensam aktivitet under en timma. Vi fortsatte även att vara 
tillgängliga för telefonsamtal. Eftersom vi inte kunde bjuda på julbord 
fick alla deltagare istället en julklapp med Gyllenkrokens almanacka för 
2021. Almanackan gjorde vi själva, och det fanns möjlighet för deltaga-
re att bidra med egna bilder. 

Corona-situationen har påverkat våra deltagare väldigt starkt. Det har 
varit viktigt att fånga upp deras mående och rädslor, ge rätt infor-
mation och upprätthålla relationer och kontakter. Restriktionerna 
medförde minskat antal besök i kaféet, i aktiviteterna och till lunch. 
Dock var det först när vi var tvungna att stänga som deltagarantalet 
blev riktigt lågt. 

Corona i siffror
Jämfört  med räknade besökare 2019 tappade vi 8% av besöken under 
vecka 20  och 30 % under vecka 40. På onsdagskvällar var det 50 % 
färre deltagare. Från november då vi stängde Kultur- och aktivitetshu-
set hade vi i genomsnitt 17 kontakter med deltagare per dag, jämfört 
med ca 150 året innan. Några nådde vi genom telefon. I våra digitala 
aktiviteter deltog en till fyra personer, och i genomsnitt träffade vi tre 
deltagare fysiskt per dag. Antalet lunchgäster minskade successivt 
under året. Medan vi hade i genomsnitt 100 lunchgäster per dag 2019, 
så låg årsgenomsnittet på under 50 lunchgäster om dagen 2020.

Mötesplats
Kaféet är centralt i Kultur- och aktivitetshuset, och många börjar och 
avslutar sin dag där. Många personer besöker kaféet under dagen utan 
att delta i någon annan aktivitet. I kaféet uppstår samtal om allt möj-
ligt, från väder och vind till stora frågor om människa och samhälle. 
Där lyssnar vi på besökarna och fångar upp idéer och tankar som sedan 
kan leda till nya projekt och aktiviteter. En gång per vecka är det sång 
för alla i kaféet med runt sex deltagare. För kaféets gäster är detta ett 
mycket uppskattat inslag! 
I alla år har fredagsfika varit en viktig händelse i Gyllenkrokens akti-
vitetshus. Klockan halv tre varje fredag bjuder vi på fika. Fredagsfika 
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. Då har en konstnär 
vernissage och visar upp sina bilder eller konstobjekt.

Studiebesök
Under 2020 har vi haft 79 bokade enskilda studiebesök. Då kommer 
en till fyra personer för att se vad Gyllenkroken skulle kunna erbjuda  
dem. Ett studiebesök tar ungefär en timma och anpassas efter vilket 
intresse och inriktning besökaren har. Förutom bokade studiebesök 
har vi en del spontanbesök. Då har vi en rutin som innebär att besökare 
som kommer första gången erbjuds en kortare husvisningar och infor-
mation med en kopp kaffe eller te som vi bjuder på.

På grund av Corona-pandemin har vi inte genomfört några gruppstu-
diebesök under 2020.

Socionomstudenter och studerande i Aktivitetshus
Kultur- och aktivitetshuset, och även Café Koopen, ger utrymme för 
utbildning och lärande. Vi hade en socionomstudent under vårtermi-
nen och en under höstterminen. 

Under året hade vi också en student från arbetsterapeututbildningen 
som var hos oss tre dagar i veckan under sju veckor. Både deltagare 
och anställda delar gärna med sig av sina erfarenheter till studenterna, 
och vi lär oss också alltid mycket av dem.

Gyllenkrokens aktiviteter

Gitarrkurs
Gitarrkursen är till för dem som vill ses och spela gitarr tillsammans 
med andra. Vi har en nybörjargrupp och en fortsättningsgrupp. Under 
2020 har gitarrspel ökat i popularitet, och vi har haft mellan åtta och 
tio personer per kurstillfälle. Kursen är praktisk i sin inriktning och 
sätter spelandet och gemenskapen i fokus. Deltagarnas förkunskaper 
och önskemål styr innehållet, vilket gör att lektionerna kan se väldigt 
olika ut från vecka till vecka. 

Musikverkstad
Musikverkstaden är en verksamhet som vänder sig till personer som är 
intresserade av att sjunga och spela musik i grupp. Musikverkstaden 
har under året genomgått en del förändringar, delvis som ett resultat 
av att vi behövt anpassa verksamheten efter Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer men även för att kunna erbjuda en mer struktu-
rerad aktivitet för deltagarna. Vår strävan efter att skapa en tillåtande 
atmosfär och en trygg miljö där spelglädjen står i fokus lever kvar, 
och den stora skillnaden mot tidigare år är att antalet deltagare har 
begränsats till sex personer. En fördel som vi har sett är att vi på ett 
bättre sätt än tidigare har lyckats engagera samtliga deltagare att vara 
aktiva. Vi har sett en ökning av antalet kvinnor som deltar i musikverk-
staden, vilket vi ser som positivt då aktiviteten tidigare haft stor andel 
män. Under hösten återinvigde vi vår musikstudio och har kunnat 
erbjuda våra deltagare att spela in de låtar som de jobbat med under 
året, något vi planerar att fortsätta med under 2021.

Öppen ateljé
Till den öppna ateljén är alla välkomna, oavsett tidigare erfarenhet 
av att arbeta med bild och form. Här kan deltagare prova akrylmåleri, 
akvarellmåleri, teckning och andra tekniker. 
Under 2020 var ateljén öppen två dagar i veckan, varav en av dagarna 
fanns en konst-handledare på plats som stöd för de som önskade det. 
Att ateljén är öppen innebär att deltagare kan komma och gå som de 
själva har lust. En del deltagare kom till ateljén regelbundet varje vecka 
medan andra dök upp mer sporadiskt. I ateljén fokuserade vi under 
2020 på att låta lusten och skaparglädjen leda deltagarnas arbete 
framåt, som en metod att komma loss från prestationsångest och krav. 
Det ska vara roligt att ägna sig åt skapande, själva slutprodukten spe-
lar mindre roll. Blandningen av deltagare med många års erfarenhet av 
bildskapande och deltagare som är mer eller mindre nybörjare, ger en 
bra dynamik. Med handledarens hjälp skapas en miljö där erfarenheter 
utbyts och deltagare inspirerar varandra. Under året var det mellan 
fem och tio deltagare per dag. Vi avslutade vårterminen 2020 med en 
gemensam sommarutställning i kultur- och aktivitetshusets kafé, där 
de som ville hade möjlighet att ställa ut ett verk.

Projektsnickeri och öppen träverkstad
På måndagarna har vi haft projektsnickeri med fortsatt fokus på 
underhåll av Gyllenkrokens möbler och inredning. Som en följd av 
Coronarestriktioner har vi ställt undan stolar och då kunnat passa på 
att reparera och sortera bort trasiga exemplar. Kaféets bord har slipats 
och ytbehandlats. Dessutom byggde vi ett helt nytt bord av återvunna 
möbler. Väggpaneler till kaféets utställningsytor har vi renoverat och 
monterat.

Under våren och försommaren arbetade vi med planering och färdig-
ställande av ”rökrutans” golv. Deltagarna bidrog aktivt med kreativa 
konstruktionsidéer. Samarbete och lyhördhet är viktiga ledord när 
vi jobbar tillsammans på Gyllenkroken. Vi hade väldigt roligt under 
arbetets gång, mycket beroende på alla deltagares och besökares 
engagemang i hur trallgolvet skulle byggas. Resultatet blev mycket 
uppskattat. 

På onsdagar har vi fortsatt med öppen snickeriverksamhet. Vissa 
dagar har alla deltagare inte fått plats på grund av att vi varit tvung-
na att säkerställa at det går att hålla smittsäkert avstånd. Flera stora 
snickeriprojekt har genomförts. För att få plats har vi ibland  fått flytta 

Kultur- 
och 
aktivitetshuset
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ut till konstateljén för montera och ytbehandla objekten. Deltagarna 
i konstskolan har fått hjälp med träprojekt och material. Under årets 
sista veckor kunde endast en person i taget jobba i träverkstaden 
tillsammans med  handledare.

Under hösten har vi påbörjat en utbyggnad av snickerilokalerna. Sy-
rummet har flyttat och lokalen har vi gjort vi om till verkstad för hand-
verktyg. ”Maskinverkstaden” har utrustats med en effektiv luftrenare 
vilket har förbättrat arbetsmiljön avsevärt. Flera deltagare har bidragit 
med förslag och idéer till hur lokalen ska inredas. Vi har flyttat, snickrat 
och byggt delar av inredningen. Även här har vi nästan uteslutande 
använt oss av återbrukat material. 

Gyllenpodden
På personalmötet 31 mars beslutade vi att det nu var ett ypperligt läge 
att starta en podcast i Kultur-och Aktivitetshuset. Så sagt och gjort. 
Vi kontaktade en man som tidigare erbjudit sig att hålla en workshop 
för oss och han sa ja till att komma direkt efter påskdagarna.  Först 
träffade han oss handledare för en genomgång. Samma eftermiddag 
samlade vi alla intresserade i huset för en gemensam brainstorming 
om vad som podden skulle innehålla.
I löst sammansatta grupper med olika deltagare hade vi både fasta 
och spontana tider för att spela in intervjuer av och med besökare i 
huset, göra verksamhetsreportage, spela in egenproducerande texter, 
dikter och sånger.
Innan sommarstängningen kom Gyllenpodden , del 1 för lyssning via 
hemsidan eller Sound cloud. Del 2 av podden släpptes innan omställ-
ningen på hösten.

Kreativt Skrivande
Kreativt skrivande är en grupp som träffas en gång i veckan med en 
handledare. Aktiviteten har funnits sedan 2014. En deltagare har varit 
med hela tiden. Andra har anslutit så nyligen som under sommarens 
skrivar-workshops. 

Metoden att börja varje pass med helt fritt skrivande, så kallat 
flödesskrivande, och sedan läsa upp för resten av gruppen har tagit 
mer och mer plats.  Utöver detta har det skrivits krönikor, haikudikter, 
sagor, dagboksanteckningar, sånger, monologskisser och mycket mer. 

Gruppen bidrog med flera dikter, texter och till och med sång i upp-
starten av Gyllenpodden strax innan sommaruppehållet.

På hösten träffades vi kontinuerligt i fysisk form fram till omställning-
en i november.

Tyst Skrivrum
På Tyst skrivrum sitter de som vill skriva på något eget tillsammans 
med andra i ett tyst rum. Dörren är stängd en handledare är på plats 
med gruppen. När en deltagare vill dela sin text går handledaren och 
deltagaren iväg tillsammans till ett annat rum. Där kan de fördjupa sig 
i vad deltagaren producerat genom att författaren läser upp texten 
och de sedan utifrån deltagarens önskemål samtalar om det skrivna 
alstret. På Tyst Skrivrum finns det någon som skriver böcker om psyko-
serfarenheter medan andra skriver dikter, sagor, dagboksanteckningar 
och uppsatser. Gruppen har sex till sju deltagare. Ibland framför en 
deltagare en text på fri scen, eller i den nystartade Gyllenpodden.

Kom i form
Varje vecka erbjuder vi ett till två tillfällen gymnastik, yoga och 
andningsövningar sittande på stolar. Genom övningar mjukar vi upp 
musklerna och tränar upp rörlighet. Att träna på att ”andas i fyrkant” 
har varit en del av kom i form-passen. I genomsnitt deltog fem per-
soner per gång. Under stängningstiden i slutet av året erbjöd vi kom i 
form digitalt.

Tysk konversation
Under vår- och höstterminen deltog regelbundet två personer och 
ibland nån mer som hoppade in på tysk konversationskurs. Målet är 
att aktivera och utveckla sina kunskaper i tyska språket. Deltagarna 
kommer överens om innehåll och samtalsämnen. Under terminerna 
som gick pratade vi framförallt om kända kvinnor som påverkade po-
litik, vetenskap, rymdfarten och motarbetade rasismen. Ett återkom-
mande tema var Corona.

Textil
Under vår- och höstterminen fortsatte textilkursen. I genomsnitt 
deltog sex personer per gång. Deltagare har fått hjälp med att laga 
sina kläder eller andra textilier och några sydde även egna kläder. I tex-
tilkursen finns det utrymme för deltagare med olika förkunskapsnivå. 
Både den som vill sy i en knapp och den som vill designa ett par byxor 
kan få hjälp. Många passar på att låna symaskin och laga saker som har 
gått sönder. På så vis kan deltagare i textilkursen vinna nya kunskaper 
samtidigt som de är med och minskar slit och släng. 

Inne- och utemiljögrupp
Deltagarna i inne- och utemiljögruppen gör kaféet fint, tar hand om in-
omhusväxter, planterar på innergården och dekorerar efter årstid och 
fester. Under 2020 sydde de nya gardiner och kuddar till olika delar av 
Kultur- och aktivitetshuset. Innegruppen inredde det rum som numera 
kallas palmrummet, som är ett vilrum, men även rymmer möjlighet till 
enskilda samtal eller för mindre grupper att träffas. Gruppen arbeta-
de också med att möblera om datorsalen, så att det nu har blivit ett 
bibliotek med bekväma fåtöljer. Gruppen tog sig an arbetet med att 
verkställa en del förändringar som tvingades fram på grund av Coro-
na-restriktioner, som att glesa ut antal sittplatser i kaféet och inreda 
biblioteket med åtta tillfälliga matplatser. Läs mer om innegruppen 
under rubriken Odling i stadsmiljö.

Datorer
Datorkursen Basic fortsatte på måndagseftermiddagarna under 
2020. Då kunde husets besökare få hjälp av en handledare med frågor 
rörande datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Kursens innehåll är 
individbaserat och tar avstamp i deltagarnas förkunskaper och under 
året hade kursen i genomsnitt tre deltagare per tillfälle.

Promenad och Gyllenloppet
Även detta år har det promenerats i Gyllenkrokens regi. Vi hade till och 
med ett speciellt lopp i år; ”Gyllenloppet”. Den lilla gruppen på  tre eller 
fyra motionärer växte tillfälligt till närmare 20 personer, som på Gyllen-
krokens dag i olika snabbt tempo tog sig runt vår vanliga runt-Ulle-

Nya projekt på gång! 

>>>

En miljö för utveckling. 

vi-runda. Trots att det var både tävling och medaljer i sikte gjorde vi 
som vi brukar och rörde oss framåt i olika konstellationer och lagom 
takt, och pratade om våra liv, tankar och känslor. Vi reflekterade och 
skrattade och peppade varandra - ända in i målet!

Temagrupp
Utifrån olika frågeställningar från deltagare startade vi en temagrupp 
i april 2020. 

Det är en öppen grupp, alla kan vara med och träffas en gång per 
vecka. Vi började med en diskussion om resultatet av brukarrevisionen 
som genomfördes 2019. Vi samlade in olika temaförslag från deltagare 
och rangordnade dem tillsammans. Det finns alltid möjlighet att lägga 
till nya teman utifrån aktuella frågeställningar. I temagruppen arbetar 
deltagarna med olika metoder, och tar sig an diskussioner med hjälp 
av bland annat med MI-verktyget palett, bilder eller texter. Ibland 
arbetar hela gruppen tillsammans, ibland fördjupas frågor i mindre 
grupper. 

Målet med temagruppens arbete är att hitta sätt för att Kultur- och 
aktivitetshuset ska bli en bättre verksamhet, samt att erbjuda ännu ett 
sätt att ge deltagare möjlighet till inflytande och delaktighet. Att arbe-
ta med förbättringsfrågor i grupp är en bra övning, som ger deltagarna 
färdigheter att formulera sina egna åsikter samtidigt som det ger en 
förståelse för att andra tycker annorlunda, och en kompetens att kom-
promissa utifrån de olika behov och möjligheter som finns. 

Diskussioner och de förbättringsförslag som kom fram i temagruppen 
återkopplades i andra relevanta forum i organisationen, som på perso-
nalmöte, på Café Koopens styrelsemöten eller på kvalitetsgruppsmö-
te. Där fortsatte diskussionen och återkopplades tillbaka till temag-
ruppen. På alla temagruppens möten fördes protokoll, dessa fanns 
sedan tillgängliga för alla i en pärm i kaféet. Synpunkter, funderingar 
och frågeställningar till temagruppen kan komma från olika deltagare, 
anställda, arbetsgrupper och/eller verksamhetschefen. 
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Utescenen användes flitigt under sommaren.

Studiecirklar i samarbete med ABF
Under 2020 har vi samarbetat med ABF när det gäller våra studiecirk-
lar. Vi har haft studiecirklar i silversmide, konst och sång för alla.

Gyllenkrokens konstskola
Gyllenkrokens konstskola är en grundläggande konstnärlig utbildning 
där deltagarna går igenom en serie studiecirklar i teckning, skulptur 
och måleri. Cirklarna leds av erfarna konstlärare. För deltagarna i 
konstskolan erbjuds även individuellt stöd och råd, bland annat med 
att ta fram arbetsprover till högre konstutbildningar. Konstskolan ger 
deltagarna en grund att stå på för ett framtida konstnärskap. Varje ter-
min avslutas med en utställning i kaféet. 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.

Under 2020 hade konstskolan tio deltagare varje termin. Konstskolan 
pågick i 15 studietimmar per vecka, fördelat på tre dagar under 12 
veckor med möjlighet att medverka i två terminer. Utbildningen är en 
av de aktiviteter vi erbjuder som pågår flest timmar i veckan. Detta 
innebär krav på och ger övning i att hålla i en aktivitet under längre 

tid och att orka relativt långa dagar. Att delta i konstskolan är en bra 
förberedelse för att gå vidare till andra konstskolor, men också för ett 
framtida yrkesliv generellt. 

Silversmide
Silversmide är en studiecirkel som är så populär att vi erbjöd fem 
kurser under våren och två under hösten. Varje cirkel rymmer fem del-
tagare, och det finns alltid en väntelista. I silversmide arbetar deltagare 
med sina egna projekt under handledning av en cirkelledare som är ut-
bildad silversmed. Silversmide är ett ämne som innehåller många olika 
färdigheter, som ger god träning i planering och konstruktion liksom 
i att arbeta både övergripande och på detaljnivå. Aktiviteten är inspi-
rerande och belönande, då de konsthantverksföremål som framställs 
ofta motsvarar eller till och med överstiger deltagarens förhoppningar.

Sång för alla
I studiecirkeln Sång för alla sitter deltagare i kaféet och sjunger under 
ledning av en kursledare. I genomsnitt deltog sex personer per gång 
under 2020. Varje tillfälle inleds med en uppvärmning för rösten, och 
sen sjunger deltagare och kursledare tillsammans. Att sjunga i grupp 

är en härlig känsla, och aktiverar magmuskler 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. 

Kvällsaktiviteter

Kvinnoafton
Första onsdagskvällen i varje månad bjuder vi in till en kvinnoafton. Vi 
börjar kvällen med en gemensam måltid där kvällens specifika tema 
presenteras. Årets tema har varit kvinnors hälsa och kulturella aspek-
ter. En kväll hade vi tema hår, där vi pratade om hårets kulturella be-
tydelser i olika delar av världen, vi kom även in på hår i samband med 
hälsa och sjukdom samt diskuterade hår utifrån en persisk konstnär, 
Mandana Moghaddam, som tematiserar hår i förhållande till kvinno-
förtryck . Vi firade Internationella kvinnodagen med filmen Suffraget-
terna och diskuterade filmen och kvinnodagens betydelse i anslutning 
till filmen. Syftet med dessa kvällar för enbart kvinnor, är att skapa en 
plats där kvinnor kan ha ett eget rum, ta plats och känna sig fria, samt 
att skapa solidaritet mellan kvinnor. 
I genomsnitt deltog tolv kvinnor per kväll och vi hade fyra kvinnoaft-
nar under 2020.

Fri scen
Den fria scenen är en plats för det fria uttrycket, och så var det även 
under 2020. Vi bjöds på musik av alla de slag, poesi, kåserier med mera 
och inget tillfälle var det andra likt. Det var drop-in och kvällarnas pro-

gram tog sin form allt eftersom de fortskred, med två handledare på 
plats som medverkade till att skapa en tillåtande och öppen miljö där 
spontaniteten stod i centrum. Antalet personer som uppträdde var i 
genomsnitt tio per tillfälle, och publiksiffran varierade mellan 15 och 20 
personer. När vi under hösten öppnade upp för kvällsaktiviteter igen 
efter en tids uppehåll nylanserade vi fri scen-kvällarna som en akustisk 
tillställning, där uppträdandena skedde utan mikrofon och med endast 
en person på scenen åt gången.

Karaoke
Förutom den vanliga varianten med solosång eller duett skapade vi 
också en hel del utrymme för att sjunga i storgrupp 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 varie-
ra och berika kvällarna. Nytt för året var att en deltagare även körde en 
dansshow vid ett flertal tillfällen. I genomsnitt hade vi sex deltagare på 
våra karaoke-aftnar.

Kulturafton 
Vanligtvis är kulturafton ett tillfälle för våra deltagare i musikverk-
samheten att inta scenen och framföra det de jobbat med under den 
gångna månaden. Under 2020 blev vi tvungna att tänka om, då vi tidigt 
insåg att vi inte hade förutsättningar att genomföra konserter i vårt 
kafé på ett smittsäkert sätt. Istället bjöd deltagarna i Musikverkstan in 
till en bejublad sommarkonsert på vår utomhusscen, där de tillsam-
mans framförde låtar som vi jobbat med under våren. Nu blickar vi 
framåt mot ett nytt år där vi hoppas kunna ha många onsdagskvällar 
fyllda med kultur! 

Fler aktiviteter

Danskvällar
Under 2020 uppfann vi avståndsdisco med sexton deltagare. En 
danskväll under Coronatiden men mycket avstånd, musik, skratt och 
god mat.

Gratisloppis
Vi inledde det nya verksamhetsåret med den nu traditionsenliga 
gratisloppisen den 3e januari. Som vanligt hade både besökare och 
personal bidragit med kläder, skor, väskor, stövlar, skärp och tjusiga 
smycken. Dessa fynd organiserade vi i biblioteket på bord, klädställ-
ningar och längs väggarna innan öppningsceremonin.

Kreativt skrivande workshops
Under tre veckor på sommaren hade vi workshop en gång i veckan. 
Det blev en minivariant av den ordinarie kreativt skrivande, så att ock-
så nya skulle känna sig bekväma med att prova. Många tog chansen 
att prova, och några fortsatte också i gruppen under hösten.

Storstädning
Under 2020 har vi genomfört två storstädningar tillsammans med del-
tagare. Det brukar vara halvdagar med mycket hårt arbete och tydliga 
positiva resultat. Det är roligt och omväxlande att städa tillsammans, 
och som avslutning äter vi pizza och njuter av ett väl utfört arbete.

Föreläsningar av Budget- och skuldrådgivare
Vi hade en föreläsning om privatekonomi och en om konsumenträtt på 
Gyllenkroken under våren 2020. Det var två intressanta föreläsningar 
som vi kunde erbjuda kostnadsfritt. Föreläsningen om privatekonomi 
handlade om vad Göteborgs stads Budget- och skuldrådgivare kan 
erbjuda. Föreläsaren berättade om nyttan med att ha en egen budget 
och vikten av att öppna räkningar, samt vad man kan göra när pengar-
na inte räcker till. 

Konsumenträttsföreläsningen handlade om vilka rättigheter vi som 
konsumenter har, och vad vi behöver vara medvetna om. Båda  föreläs-
ningarna genomfördes i samarbete med Göteborgs stads budget- och 
skuldrådgivare. Ungefär tio personer deltog i båda föreläsningarna.

Urval från årets konstutställningar.
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Här finns mycket gott för bin och människor.

Odling i stadsmiljö
Vår sysselsättningsverksamhet Odling i stadsmiljö kallar vi till vardags 
för Inne- och utemiljö. Verksamheten bedrivs med hjälp av statsbi-
drag från Socialstyrelsen. Medel söks och anslås årsvis. Ungefär 40 
personer deltog i grupperna under året. Innemiljögruppen har mer 
inomhusfokus, och har under året arbetat med att sköta krukväxter, 
ta in vackra buketter och andra trivselhöjande insatser, som att inreda 
efter behov. Utemiljögruppen har fokus på utomhusarbete, med bland 
annat biodling, grönskötsel och odling. Utemiljögruppen tar sig också 
an lite tyngre arbetsuppgifter inomhus, som renovering och målning 
och annat enklare underhåll av våra fastigheter. De två grupperna 
samarbetar kring planering och hjälps åt praktiskt när det behövs. 
Under 2020 kunde de som var med i våra arbetsgrupper för inne- och 
utemiljö fixa små och stora saker. De odlade grönsaker och skötte bin, 
körde sopor till tippen från alla Gyllenkrokens hus, körde tomflaskor till 
pant för Café Koopen, och de säsongsdekorerade i vårt kafé och övriga 
gemensamma utrymmen. 

Vårt odlingsarbete började redan i mitten av mars. Då var det dags att 
börja planera, sedan jordförbättra och städa i växthus och odlingsbäd-
dar. Vi försådde fröer för att få en tidig start på säsongen. Vi odlade 
både i krukor, i växthuset och på friland. Bland annat odlade vi olika 
sallatssorter, purjolök och salladslök, och potatis av olika sorter. 

Vissa dagar hade vi tio deltagare samtidigt. Generellt var det många 
fler aktiva i odlingsgruppen under vår- och försommar än under 
sensommar, höst och vinter. Detta kan bero på Corona-pandemin och 
hur restriktioner förändrades, men speglar också hur det såg ut året 
innan. Kanske är det mest på våren som trädgården lockar och drar..? 
Under sommaren och sensommaren skördades trädgården tillsam-
mans med kooperatörerna som driver Café Koopen. De kunde skörda 
svarta vinbär, krusbär, rabarber, samt tomater, gurka, sallat, potatis 
och dessutom mängder av blommor till blombuketter. Deltagarna i 

Inne- och Utegrupperna hjälptes åt att vattna flera gånger i veckan 
under sommaren. 

Innemiljögruppen är till för de som hellre ville vara inne och plantera, 
förädla grödor som till exempel lavendel som blev till både doftpåsar 
och bakverk. Innegruppen har arbetat med att sköta inomhusväxterna 
i Kultur- och aktivitetshuset, och att skapa trivsel inomhus.  De ställer 
fram blombuketter och blomsterarrangemang, och dekorerar efter 
säsong och högtid. Gruppen har också tagit sig an förbättringsområ-
den inomhus, ordnat med möblering och förvaring för att öka graden 
av funktionalitet och tydlighet i vår inomhusmiljö. Det finns många 
roliga arbetsuppgifter att välja mellan för denna grupp. De får, precis 
som de som arbetar med vår utemiljö, ofta ett omedelbart kvitto på 
sitt arbete i att det blir fint och funktionellt. Att andra ser och visar 
uppskattning är också viktigt. Att lösa uppgifter på ett bra sätt ger 
stärkt självkänsla och motivation att fortsätta arbeta och utveckla sig. 

Café 
Koopen 
Café Koopen, som ligger i Kultur- och aktivitetshusets lokaler, är ett socialt arbetskooperativ. 
Två handledare är anställda av Gyllenkroken och arbetar ihop med kooperatörerna. I mars 
anställde vi en tredje handledare som delvis skulle jobba i kaféet. Café Koopens basverksamhet 
består av kafé och lunchservering. I arbetet som kooperatör ingår förutom att driva föreningen 
många praktiska uppgifter som servering, disk, städning, inköp av varor med flera vanligt före-
kommande arbetsuppgifter inom kafé- och restaurangbranschen. Utöver kafé och lunchserve-
ring erbjuder Café Koopen catering samt arrangemang såsom påsklunch och midsommarbuffé, 
samt att servera tilltugg till vernissage av konstutställning i kaféet varje månad. Café Koopen är 
en av miljöförvaltningen godkänd restaurangverksamhet.

Café Koopen är en plats 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 efterföljande gemensam middag i 
Gyllenkrokens egna lokaler. Handledarna erbjuder enskilda samtal med varje kooperatör om 
utveckling och arbetssituation löpande under året. 

Café Koopens aktiviteter
Under sommaren och vinter genomfördes storstädning av köket och kaféet. Dessa extra arbet-
samma dagar avslutade vi med en gemensam pizza- middag. 

Under 2020 erbjöd vi även en mindre bakgrupp. Det var en öppen verksamhet för alla intresse-
rade som ville baka kaffebröd, kakor, bröd, tårtor, godis och testa nya recept tillsammans. 

Vi var även iväg på en gemensam utflykt till Kåsjön i juni, där det blev både bad och gemensam 
fika, vilket var väldigt uppskattat.

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 bakning, ekonomi, städ och hygien 
Motivera 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 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. 

I genomsnitt sex kooperatörer har varit verksamma under året, och Café Koopen har tagit emot 
en elev från Ester Mosessons gymnasium. Att unga människor praktiserar på Café Koopen är 
lärorikt och berikande för såväl ungdomarna som kooperatörerna.
Utöver unga praktikanter har Café Koopen också tagit emot flera praktikanter från  bland annat 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Inflytande
Det sociala arbetskooperativet Café Koopen består av invalda kooperatörer där alla ingår i 
styrelsen, har samma rösträtt, utför samma arbetsuppgifter och utvecklar kompetens inom sina 
specialområden. På föreningsmöten var tredje vecka samtalas om atmosfären och situationen 
i köket, om förbättringar och förändringar inom servicen, matkvaliteten, personliga önske-
mål som semester, tjänsteledighet, eventuella konflikter samt beslutas om antagande av nya 
provkooperatörer och kooperatörer. Mötena innehåller även övningar för ett bra bemötande av 
gäster och arbetskamrater. Alla beslut fattas som konsensus. Alla kooperatörer ansvarar för ett 
gott arbetsklimat och skapar tillsammans en social gemenskap och meningsfull sysselsättning. 
Handledarens roll består i att vara behjälplig med stöd och råd.Gyllene honung.
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Boenden
Korttidsboendet 
Stiftelsen Gyllenkroken korttidsboende ligger i centrala Göteborg 
på Garverigatan 2. På korttidsboendet finns det 14 platser som är 
fördelade på tre våningar. Här kan man bo från några dagar till några 
månader. De som bor på korttid är vuxna personer med psykisk ohälsa.

Verksamheten bedrivs med SoL-tillstånd. Under 2020 har beläggning-
en varit relativt låg. Vi har ramavtal med ett stort antal kringliggande 
kommuner, bland annat Göteborgs stad, Mölndals stad, Partille, 
Stenungsund och Kungälvs kommun. 

På korttidsboendet jobbar sex boendeassistenter. Boendet är be-
mannat dygnet runt, och personalen arbetar utifrån ett salutogent 
förhållningssätt, vilket innebär att vi jobbar med fokus på det friska. Vi 
utgår även från KASAM - känsla av sammanhang. Vid inflytt upprättar 
den boende tillsammans med kontaktpersonal en genomförandeplan, 
som utgår ifrån socialtjänstens uppdrag och beskriver vilka behov och 
önskemål den enskilde har när det gäller vistelsen på Gyllenkrokens 
korttidsboende. Boendepersonalens arbete består ofta av stödjande 
insatser för att öka individens trygghet och självständighet. 

Gyllenkrokens personal jobbar sedan med att stötta upp kring de 
behov som den boende uttryckt i sin genomförandeplan. Det kan vara 
stöd med medicinhantering, kontakt med myndigheter, läkarbesök 
eller hjälp i vardagen på olika sätt. 

På korttidsboendet erbjuder vi stöd till aktiviteter, i Gyllenkroken 
verksamheter eller utanför Gyllenkroken. Stödet är både ekonomiskt, 
i form av ett särskilt riktat aktivitetsstöd, och social, i form av att en 
boendeassistent kan följa med eller skjutsa till en aktivitet. Aktiviteter 
under 2020 har bland annat varit: träna på gym, göra utflykt i naturom-
råden, hjälpa till i trädgården, fika tillsammans med andra och spela in 
i musikstudio. Gyllenkrokens korttidsboende har ett unikt läge centralt 
i Göteborg och dessutom i direkt anslutning till Kultur- och aktivitets-
huset. Detta gör att det alltid finns massor av aktiviteter att välja på, 
samtidigt som det är lätt för de boende att dra sig tillbaka till sitt rum 
eller sitt våningsplan om de önskar en mer lugn miljö.

Förbättringsarbete
I början av 2020 utbildades hela personalgruppen i MI - motiverande 
samtal. Under 2020 har det pågått ett implementeringsarbete av me-
toden i verksamheten. Genom att använda sig av verktyg inom MI är 
förhoppningen att de boende ska få en stärkt känsla av sammanhang.

På korttidsboendet jobbar vi ständigt med förbättringar. Under 2020 
hade personalgruppen två planeringsdagar.

 Den första hade fokus på genomförandeplaner och hur vi kan jobba 
med att förbättra och utveckla dem, så att delaktigheten är stor för de 
boende. Andra planeringsdagens fokus låg på arbetsmiljö och hur vi 
tillsammans skall bidra till att skapa en trivsam miljö för personalgrupp 

samt boende. Rutiner på boendet gicks igenom och uppdaterades. 
Dagen genomfördes i samarbete med Reningsborg, och förutom vårt 
interna arbete hann vi också med ett studiebesök med information 
om organisationen Reningsborg samt ett lyckat besök i en av deras 
second hand-butiker.

Fräntorpsgatans gruppboende
I östra Göteborg, i närheten av Östra Sjukhuset, ligger Fräntorpsga-
tans gruppbostad. Från boendet finns det goda kollektiva förbindelser 
såväl till Göteborg centrum som till Partille centrum. Vidare ligger Del-
sjöområdet med sina två sjöar samt Härlanda tjärn lättåtkomligt både 
med kollektivtrafik och med bil. På promenadavstånd finns apotek,  
livsmedelsbutiker samt restauranger.

Fastigheten har sex trevliga och rymliga lägenheter, ett personalrum 
samt gemensamhetsutrymmen som kök, vardagsrum, hobbyrum och 
tvättstuga. Till varje enskild lägenhet hör en 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 2020 sex boendeassistenter på rullande 
schema. Boendet bemannades dygnet runt. Fräntorpsgatans grupp-
boende arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt och har särskild 
fokus på KASAM-begreppet (inre känsla av sammanhang). Under året 
har samtliga medarbetare gått en utbildning i Motiverande samtal 
(MI). Med samtalsteknik och arbetsverktyg från MI har personalen ak-
tivt arbetat med motivation ihop med de som bor på Fräntorpsgatans 
gruppboende. MI-ombud håller i strukturen.
En av de anställda är undersköterska och ansvarar för att lyfta hälso- 
och sjukvårdsperspektivet i verksamheten. En sjuksköterska finns på 
plats på deltid som har ett övergripande ansvar för hälso- och sjuk-
vårdsfrågor i organisationen. 

De flesta av våra hyresgäster har varit bosatta på Fräntorpsgatan 
under en längre tid. Varannan måndag hålls gemensamma husmöten 
där hyresgäster och boendeassistenter 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 målinriktat
med individuella genomförandeplaner som uppdateras regelbundet, 
minst två gånger per år. Vid upprättandet av genomförandeplaner är 
det viktigt att det är individens 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. Dessa följs sedan upp i 
Kontaktmannasamtal som hålls minst en gång i månaden mellan 
hyresgäst och kontaktpersonal. Dessa samtal har under 2020 handlat 

om hälsa, önskemål och saker  rör hyresgästens välbefinnande med 
mera, och här har vi sett att MI är ett bra verktyg för att få till lyckade, 
ömsesidiga samtal. 

Personal på Fräntorpsgatans gruppboende arbetade kontinuerligt med 
motivation inför såväl dagliga prövningar och rutiner som mer långsik-
tiga mål. Några av de vardagliga sysslorna som hyresgästerna behövde 
stöttning i var städning, tvätt, handling, sjukvårdsbesök och matlag-
ning. På grund av Corona-pandemin fick våra hyresgäster extra stöd 
när det gällde matinköp och andra inköp, så att de inte skulle behöva 
åka kollektivt eller vistas i köpcenter i onödan.
Under 2020 arbetade vi mycket med motivation just riktat till aktivite-
ter, meningsfull sysselsättning och att bryta isolation, vilket resulterade 
i betydande individuella framsteg för våra hyresgäster. Förutom Gyllen-
krokens egna aktiviteter och mötesplatser så besökte våra hyresgäster, 
på  egen hand eller tillsammans med personal, även andra aktivitets-
hus, gym och kaféer. De tog promenader och åkte på utflykter. 

På grund av pandemin så arbetade vi mycket med digitala lösningar för 
möten och andra aktiviteter. Det har varit digitala målarkurser, digital 
fredagsfika, korsordslösning på distans, med mera. Våra hyresgäster 
hade också tillgång till ett ekonomiskt aktivitetsstöd som användes  för 
att kunna genomföra de olika aktiviteterna.

Personalen hade under året som gick personalmöten med efterföljan-
de handledning varannan vecka. Vi genomförde planeringsdagar som 
avsåg enbart Fräntorpsgatans gruppboende och tillsammans med 
resten av Gyllenkroken. Årets  planeringsdagar ägnades åt utbildning 
i MI och en repetition av LSS, SoL och HSL, tre lagrum som är av stor 
vikt i vår verksamhet, samt utvärdering av rutiner på boendet. Vi hade 
också genomgångar av alla genomförandeplaner kopplat till Stiftelsen 
Gyllenkrokens värdegrund och Lagen om stöd och service (LSS). Vi 
utgick ifrån lagens formulering ”att leva ett så gott och självständigt 
liv som möjligt” och granskade samtliga genomförandeplaner ur det 
perspektivet.  
 
Personalen har kunskap inom hjärt- och lungräddning (HLR). Under 
året som gått har samtliga hyresgäster och personal genomgått brand-
övningar.

Hagforsgatans gruppboende
Huset som Hagforsgatans gruppboende ligger i byggdes 1997 och har 
sedan dess varit inom Gyllenkrokens regi. Sedan september 2018 drivs 
det som ett LSS-boende med ramavtal med bland annat Göteborgs 
stad. Boendet ligger i Sävenäs, och det går snabbat att ta sig med spår-
vagn eller buss till centrala Göteborg eller Partille. Boendet ligger också 
nära naturen och med gångavstånd till Härlanda Tjärn. 

Fastigheten består av sex fina lägenheter om vardera 65 kvadratmeter. 
Samtliga lägenheter har egen balkong eller uteplats. Det finns även 
ett gemensamt kök och vardagsrum med soffhörna och tv på boendet. 

Runt huset sträcker sig en trädgård med gemensam insynsskyddad 
uteplats på baksidan.

Varje hyresgäst har två kontaktpersoner i personalen. Hyresgästerna 
och kontaktpersonerna upprättar tillsammans en genomförandeplan 
för att kartlägga hur vardagen skall se ut och hur de personliga målen 
ska uppnås. Genomförandeplanen utgör huvudprocessen i verksam-
heten och utgår alltid från att varje hyresgäst skall kunna påverka sin 
egen situation och framtid. Genomförandeplanen är ett levande doku-
ment som revideras med täta mellanrum, detta för att skapa trygghet 
och struktur i vardagen. 

Varje dag serveras det gemensam frukost och en lagad lunch på Hag-
forsgatans gruppboende. Lunchen intages tillsammans med grannar 
och personal, och det är en trevlig stund på dagen då alla samlas och 
samtalar. Självklart kan man äta inne i sin egen lägenhet om man så 
önskar. Boendet är bemannat dygnet runt, och de fem boendeassisten-
terna arbetar på rullande schema dag, kväll och sovande jour.
Gyllenkroken erbjuder möjligheten att delta i aktiviteter och olika ar-
betsgrupper, dessa finns i Kultur- och aktivitetshuset. Våra hyresgäster 
har möjlighet att använda sig av det så kallade aktivitetsstödet, särskilt 
avsatta medel för att bekosta aktiviteter. Under 2020 hann de boende 
på Hagforsgatans gruppboenden bland annat med biobesök, simning 
och att träna på gym. Förutom det ekonomiska stödet får de boende 
också praktiskt stöd i att ta sig till aktiviteter och boendeassistenterna 
arbetar för att motivera till aktiviteter och fånga upp intressen hos de 
boende. På grund av Corona-pandemin har dock antalet aktiviteter 
utanför boendet varit begränsat under delar av året. 

Förbättringsarbete
Arbetsgruppen är fortfarande relativt ny och arbetar ständigt framåt 
och med förbättringar. De anställda har en tydligt uttalad ambition för 
att göra boendet så bra som det bara går för hyresgästerna. Rutiner 
utvärderas och revideras löpande. 

Personal på Hagforsgatan har under 2020 deltagit i en tredagarsut-
bildning i metoden MI – motiverande samtal, tillsammans med övriga 
anställda på Gyllenkroken, samt genomfört en digital grundutbildning i 
LSS tillsammans med kollegor från Fräntorpsgatans gruppboende.
Vår sjuksköterska har hållit i en delegeringskurs för all personal på Gyl-
lenkroken. Det är en kurs i hur man på rätt sätt utför de arbetsuppgifter 
som kommer med läkemedelsövertag för vissa boende. 

Under Corona-pandemin har vi behövt ändra vårt arbetssätt en del och 
anpassa våra rutiner i boendet för att uppnå en högra grad av smitt-
säkerhet. Vi har anpassad hur vi planerar och genomför aktiviteter. Vi 
har behövt lära oss att hålla avstånd med våra hyresgäster, samt att 
använda skyddsmaterial vid tillfällen där närmare kontakt varit nödvän-
dig. Vi har arbetat mycket med att förklara pandemins påverkan på vår 
vardag, och att med att motivera våra hyresgäster att skydda sig och 
andra från smitta. 
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Socialt
Under 2020 har det varit svårt att träffas. För 
att ändå hålla kontakten samlade och spred 
vi porträtt av alla anställda och alla ledamöter 
i styrelsen. Porträttserien, som publicerades 
i dagliga mail till alla medverkande, kallades 
Dagens gyllenkrokare. Varje porträtt innehöll 
ett foto och en kort presentation som var och 
en skrivit om sig själv, med uppgift om namn, 
vilken roll man har på Gyllenkroken, vilka 
intressen och arbetslivserfarenheter man har  
samt vad man gillar mest med Gyllenkroken. 
En sammanställning av alla porträtt visade att 
många har ägnat stora delar av sina liv åt att 
stötta och hjälpa andra. Många har  dessutom 
valt att tillbringa en stor del av sitt arbetsliv på 
Gyllenkroken! 
  
Sammanlagt har de 38 personer som medver-
kade 734 års erfarenhet från att arbeta med 
människor! I genomsnitt blir det 19,3 år per 
person. Detta ger en enormt kompetent och 
erfaren organisation. Även Gyllenkrokshun-
den Lucie porträtterades i Dagens Gyllenkro-
kare. Omräknat i hundår ligger hon ganska 
exakt på genomsnittet hon med. 
  
Allra roligast med Dagens Gyllenkrokare var 
att läsa om vad alla gillar med Gyllenkroken, 
det ger en extra tydlig bild av Gyllenkroken 
att läsa. Här kommer några citat från dagens 
Gyllenkrokare:  

”Det jag gillar med Gyllenkroken är 
att man som medarbetare blir sedd 

och bekräftad men också känslan av 
sammanhang, att alla är lika viktiga.”

”Som arbetsplats gillar jag framförallt 
variationen och känslan av att 

aldrig riktigt kunna förutsäga hur en 
arbetsdag kommer att se ut. Det är 

också väldigt fint att jag får möjlighet 
att jobba med mitt största intresse på 

ett sätt som är väldigt prestige- och 
kravlöst. Som plats gillar jag den höga 
takhöjden och de låga trösklarna. Jag 

har nog aldrig tidigare varit på en plats 
dit människor med så väldigt olika 

bakgrund kan komma och vara precis så 
som de är utan att bli dömda.” 

”Jag gillar den inkluderande tanken som 
Gyllenkroken står för, att alla kan vara 

delaktiga. Jag gillar också den breda 
verksamheten, där de flesta kan hitta 

något meningsfullt att göra.”

”Jag gillar att det finns en öppenhet och 
vänlig stämning. 

Man känner sig välkommen.”

Hur vi arbetar på 
Stiftelsen Gyllenkroken

Kompetensutveckling och fortbildning
Alla anställda i organisationen har erbjudits 
medarbetarsamtal under året. Under 2020 har 
personalgrupperna genomfört flera plane-
ringsdagar. Dessa genomförs normalt för en 
arbetsgrupp i taget, och syftar till att de an-
ställda ska hinna fördjupa diskussioner, som 
till exempel rör den specifika pedagogik och 
metodik som de arbetar med på sin arbets-
plats. Även praktiska frågor som rör schema, 
öppettider och rutiner behandlas här. Under 
2020 hade vi flera extra dagar och halvdagar 
som vi satte av för att hantera frågan om 
Corona-pandemin och hur vi kunde arbeta 
smittsäkert och med hög kontinuitet. 

För alla anställda på Gyllenkroken erbjuds 
fortbildning och utvecklingsmöjligheter lö-
pande under året. Under 2020 hade vi som tur 
var redan genomfört tre gemensamma helda-
gar under årets första tre månader. Efter det 
hade vi inte längre möjlighet att samla alla an-
ställda. De tre gemensamma fortbildningsda-
garna i januari, februari och mars använde vi 
till att utbilda oss i metoden MI – motiverande 
samtal. Målet var att utbilda alla anställda 
i MI, en metod och en förhållningsätt som 
innebär evidensbaserade, professionella, 
icke-konfrontativa samtal om motivation och 
förändring. Syftet var att utveckla Stiftelsen 
Gyllenkroken som organisation, att öka den 
kommunikativa kompetensen för medarbe-
tare, samt att bygga en gemensam kunskaps-
plattform.

För att komma vidare med implementering av 
metoden i vår vardag, startade vi en MI-om-
budsgrupp med representanter för våra olika 
enheter. På så sätt finns det en naturlig kanal 
för frågor och tips som rör MI. Vi har också 
fått mycket stöd i implementeringsfasen av 
utbildaren, Symposium Resö. I oktober deltog 
MI-ombudsgruppen i en fördjupningsdag med 
samma utbildningsanordnare. Syftet var att 
fördjupa våra kunskaper, framförallt om hur vi 
kan anpassa metoden till vår verksamhet på 
Gyllenkroken.
Alla enheter har genomfört utrymningsöv-
ningar under 2020, samtliga med gott 
resultat. De olika personalgrupperna hade 
också verksamhetsspecifika utvecklingsbehov 

beroende på de olika enheternas inriktning. 
Varje enhet har genomfört minst en plane-
ringsdag, samt fortbildning, bland annat på 
teman som LSS, SoL och HSL (de lagrum som 
vår boendeverksamhet lyder under), håll-
barhetsfrågor och cirkulär ekonomi. Utöver 
gemensamma fortbildningar och utvecklings-
projekt har också många medarbetare delta-
git i fortbildning på egen hand. Vi har lärt oss 
om så vitt skilda saker som: samordnarrollen, 
projektledning och hur man gör en podcast. 
Under 2020 genomfördes många utbildningar 
på distans, och det fanns gott om tillfällen 
att ta del av kompetensutveckling för de med-
arbetare vars ordinarie verksamhet begrän-
sades av restriktioner. Många passade på att 
läsa facklitteratur, lyssna på föreläsningar och 
omvärldsbevaka på olika sätt. 

Arbetsmiljö
Stiftelsen Gyllenkrokens arbetsmiljöarbete 
bedrivs systematiskt och i alla led i organisa-
tionen. Skyddsombudsgruppen består av fem 
skyddsombud; för Korttidsboendet, Kultur- 
och aktivitetshuset inklusive köket, Frän-
torpsgatans gruppboende, Hagforsgatans 
gruppboende, samt för Gyllingen, administra-
tion och fastighet. Tillsammans med verksam-
hetschef träffas gruppen var sjätte vecka för 
protokollförda möten. 
Vid årlig uppföljning som gjordes i november 
2020 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. 

Kvalitet
I organisationen finns en arbetsgrupp för 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 an-
svarsområden är att jobba med och utveckla 
det systematiska dataskyddsarbetet

Vid årlig uppföljning av kvalitetsarbetet 2020, 
konstaterades att:
Ansvar och medverkan samt uppgiftsfördel-
ning är klargjort i organisationen. 
Kvalitetspolicy finns och är uppdaterad
Arbetstagarnas kunskaper om kvalitetsar-
betet är god, inte minst tack vare att kvalitet 
är en stående punkt på dagordningen på alla 
personalmöten. 
Det vi ser är att vi kan bli ännu bättre på att 
visa på det som blivit bättre – att lyfta fram 
förbättringar som kommer till tack vare 
arbetstagarnas insatser. 
Rutiner för klagomålshantering finns på plats 
och används.
Arbetstagarnas kunskaper om avvikelser 
och hur de ska hanteras är goda. Avvikelser 
rapporteras in från alla enheter.
Kvalitet finns med på checklistan vid nyan-
ställning.
Skriftliga styrdokument som laglista och 
personalhandbok med bland annat policys 
och rutiner  finns på plats, är uppdaterade och 
kända i organisationen. 
Gallring och loggning genomförs enligt plan.
Rutiner för personuppgiftshantering sköts i 
enlighet med dataskyddsförordningen. 

Brandskyddsarbete
Det systematiska brandskyddsarbetet har 
pågått stadigt under 2020, 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 brandsäkerhets-
utbildningar, samt med att följa upp och 
utvärdera genomförda åtgärder. 

Vid årlig uppföljning av kvalitetsarbetet 2020, 
konstaterades att:
Ansvar och medverkan samt uppgiftsfördel-
ning är klargjort i organisationen och delega-
tioner finns på plats. 
Brandskyddspolicy finns, är känd i organisa-
tionen och efterlevs. 
Organisationens kunskap om SBA är god. 
Arbetstagarnas kunskaper om brandrisker är 
god, i synnerhet som brandrond genomförs 
varje månad och brandsäkerhet är en punkt 
på varje personalmöte. Även vid våra brand-/
utrymningsövningar belyses risker. 
Samtliga nyanställda har fått introduktion 
till brandsäkerhet och larm. Nya deltagare 

bjuds in att följa med på brandrond och deltar 
i utrymningsövningar. Nya boende introdu-
ceras till brandsäkerhetsrutiner på respektive 
boende. 
All erforderlig dokumentation kopplad till 
det systematiska brandskyddarbetet finns på 
plats och är uppdaterad. En pärm förvaras i 
brandsäkert skåp. 
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.
En treårsplan för fortbildning inom brand-
skydd finns, men ingen fortbildning har 
genomförts under året enligt plan. 
Alla enheter har genomfört brandövning med 
utrymning under året, utom Gyllingen, som 
gjort planering och riskbedömning i samband 
med flytt till nya lokaler. 
Sammanställning av olycksfall och tillbud 
finns på servern, samt i de pärmar där pro-
tokoll från brandronder förvaras. En genom-
gång av samtliga tillbud sedan föregående 
möte görs på varje SBA-möte , som proto-
kollförs. 
Övergripande riskinventering är uppdaterad 
och innehåller även identifierade risker kopp-
lade till brandsäkerhet. 

Framtiden på Gyllenkroken
Vi fortsätter att sträva efter att förverkliga 
vår vision:
Ett samhälle som ger utrymme för alla.

Organisationsövergripande mål för 2021
• 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 / 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. 
• Ledningen ska arbeta strategiskt för en  
 organisation i tillväxt. 
• Alla i organisationen ska känna till verksam 
 hetens metoder, mål och syfte.
• Alla anställda ska ha möjlighet att påver 
 ka organisationens utveckling och sin egen  
 arbetssituation. 

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 
timvikarier som framförallt arbetar på våra boenden. Under ett år med hög 
sjukfrånvaro har våra vikarier varit viktigare för oss än någonsin! Allt som allt 
erhöll 60 personer lön från organisationen under 2020. 
På Gyllenkroken arbetar personalen i arbetslag: på boendena, på Gyllingen, i 
Kultur- och aktivitetshuset, samt i administration och fastighet. Alla handledare, 
gruppledare och boendeassistenter ingår i en arbetsgrupp, och har protokollförda 
personalmöten samt handledning tillsammans med sina kollegor varannan 
vecka. På varje personalmöte finns arbetsmiljö, 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 arbetslaget. Samordningsgruppens 
medlemmar representerar varsin del av verksamheten och har i uppgift att lyfta 
fram sina respektive verksamheters behov och villkor. 
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