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Inför årets ”ord” läste jag igenom det som skrevs i verksamhetsberättelsen förra 
året, som givetvis präglades av pandemins olika effekter på Gyllenkroken under 
året 2020. Man kan konstatera att utmaningarna var stora, och lösningarna 
mångfaldiga och kreativa. 
 
Styrelsen har under 2021 följt utvecklingen och är imponerade över arbetet, 
engagemanget och motivationen som medarbetare, boende och deltagare 
visat. Vi kunde se att det traditionella julbordet återupptogs, och att 
Gyllenkroken sakta men säkert ökade antal öppna aktiviteter på alla fronter. 

Gyllenkroken har också figurerat i media och podcast-världen med budskap 
till politiker och allmänheten om vikten av idéburna verksamheter, där 
verksamhetschef Emma Simonsson Vento representerat oss alla. 
 
Utmaningarna till trots senaste två åren, fortsätter Gyllenkroken att utvecklas, 
och kämpa för att bibehålla och sprida en känsla av sammanhang. Det är viktiga 
tecken för vår verksamhet som visat en oerhörd styrka i sin flexibilitet och 
anpassningsförmåga.
 
Å styrelsens vägnar tackar jag alla i verksamheten för det viktiga arbetet som 
görs, och hoppas att vi snart ska kunna ses mer regelbundet på plats! 

Med vänliga hälsningar
Hannes Lloret Andreasson

Ordförande har ordet

Fo
to

: J
on

as
 Ja

co
bs

so
n 

on
 U

ns
pl

as
h



5

Gyllenkroken Verksamhetsberättelse 2021

Att se tillbaka på och sammanfatta året 2021... Hur jag än 
försöker, så kan jag inte komma ifrån att året präglades av 
Corona-pandemin. Pandemin och alla restriktioner som kom 
med den hade en stor påverkan på vår verksamhet och vår 
organisation. 

Ett citat ur min Corona-loggbok från mitten av februari 2021 
sammanfattar våren ganska väl: Det är lugnt i husen med beman-
ning på boendena löst och några få deltagare och handledare på plats i 
A-huset. Ändå känner jag mig stressad. Det är det oförutsägbara läget 
och den jobbiga känslan av att vi inte uppfyller vårt syfte! 

För en organisation vars syfte är att erbjuda social gemenskap, 
har 2021 inte varit något lätt år. Vi har gjort allt vi kan för att 
inte bara ägna oss åt att vänta på att pandemin ska gå över. Vi 
har tagit många steg när det gäller utveckling under året som 
gått. Vi har hanterat ökad smittrisk och rekordhög sjukfrånvaro

genom ett ständigt pågående utvecklingsarbete och hög grad 
av flexibilitet och kreativitet. 
Vi har anpassat oss efter rådande restriktioner löpande, och i 
många situationer har både vår innovativa förmåga och vårt 
tålamod prövats. Men tillsammans har vi hittat vägar för att 
ändå hålla kontakten med våra deltagare och upprätthålla ett 
fullvärdigt stöd för våra hyresgäster. 
Vi har under året fått ta emot frågor och funderingar, både om 
vårt sätt att jobba under pandemin, men också kring utveck-
lingen i stort. Corona-pandemin har skapat mycket oro hos våra 
deltagare och boende som vi har försökt möta med lugn. Det 
tålamod som alla har visat prov på under året har varit en inspi-
rationskälla för mig. Jag har imponerats av personalgruppernas 
lösningsfokus och enträgna arbete med att hitta nya arbetssätt 
i en starkt föränderlig värld. Och jag har glatts åt den tillit och 
trygghet som våra deltagare och boende visat oss när de följt 
med oss på vår (ofrivilliga) förändringsresa.

Jag avslutar med ett annat citat ur min Corona-loggbok:   
Skönt att alla som är på plats är så flexibla och så villiga att hjälpa 
varandra och acceptera läget. Det blir liksom god stämning trots att det 
är väldigt stressigt och mycket att göra. Gyllenkrokare är fantastiska! 

Med vänliga hälsningar 
Emma Simonsson Vento

Verksamhetschefen har ordet



Växlande molnighet i Café Koopen
I början av december kunde vi för första gången på över ett år äntligen ha levande musik i Café Koopen 
igen, när gruppen Växlande molnighet gjorde en spelning här hos oss. Flera av gruppens medlemmar är 
bekanta ansikten för oss på Gyllenkroken, och har synts till i olika musiksammanhang hos oss genom åren. 
Konserten, som var bandets första, drog en publik på ca 25 personer, vilket vid den aktuella tidpunkten 
motsvarade ett fullsatt kafé, och lämnade ett stort positivt avtryck hos alla som hade turen att uppleva den.

Nobelmiddag till lunch
Den tionde december gick det första Nobelmiddagsfirandet av stapeln i Kultur- och Aktivitetshuset med 
pompa och ståt. Under två olika sittningar med 18 gäster i varje (med Corona–avståndet säkrat) serverade 
vi en trerättersmeny med bordsservering. Vi hade prisutdelning under högtidliga former, med medalj och 
diplom till alla våra besökare som vunnit Årets Besökare-pris.

Luciafirande
Också i år möttes några besökare och handledare tidigt i ottan, tog på de vita särkarna, tomtedräkten, 
glittret och kronan och skred genom ett vintermörkt Kultur- och aktivitetshus ut i kafét där en liten 
åhörargrupp samlats med te, kaffe, glögg, pepparkaka och lussebulle. Förutom de sedvanliga sångerna 
bjöd årets Lucia på ett otroligt vackert solo. Efteråt fikade alla tillsammans och firade luciamorgon.

Vinterkafé
Dagen innan julafton och två dagar innan nyårsafton ställde vi om verksamheten till Vinterkafé. Då hade vi 
öppet mellan klockan 13 och 16 för fika och samtal. Ett gemensamt 1000–bitarspusslande spontanuppstod 
och engagerade och utmanade tålamod, koncentration och uthållighet. Jublet visste inga gränser när rätt 
pusselbitar hittades och kom på plats!

Axplock från december 2021

En dikt av Lasse i Koopen

Trots att pandemin varit svår
Har vi klarat av ett 
verksamhetsår
Som vi nu hoppas
Inte av missnöje stoppas
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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 tillvaro med social gemenskap 
för människor med psykotiska tillstånd.
Dessutom vill vi: Erbjuda social gemenskap och meningsfull 
sysselsättning 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 2021
• 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 och tydliga mål
• Genom grupparbeten, grupprocesser och interaktion
• Med hög grad av tillgänglighet i fysisk och psykosocial miljö
• Med stöd av metoder som MI (motiverande samtal) , IBIC   
 (Individens behov i centrum), Learning by doing, samt den   
 egenutvecklade metoden Miljöer för utveckling. 

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, Odling i stadsmiljö, som arbe-
tar med inne- och utemiljö finansieras genom verksamhetsbi-
drag från Socialstyrelsen. 
Stiftelsen leds av en verksamhetschef. Som kanal för informa-
tionsöverföring mellan Gyllenkrokens olika delar finns en sam-
ordningsgrupp med representanter för Gyllingen, Kultur- och 
aktivitetshuset samt de tre boendeverksamheterna. 
Det yttersta ansvaret för stiftelsen har en styrelse, som inklu-
sive årsmötet har haft sex styrelsemöten under kalenderåret 
2021. 

Styrelsen har sedan årsmötet i mars 2021 utgjorts av 
Ordförande: 
Hannes Lloret Andreasson, psykolog

Vice ordförande: 
Karin Hallén, enhetschef

Ordinarie ledamöter:
Lars Eriksson, överläkare/psykiater
Petra Linnsand, psykolog
Andreas Åhs, kommunikatör
Håkan Kainert, skattejurist 
Elisabeth Punzi, psykolog

Ersättare:
Paula Femenias, arkitekt
Erik Sundfelt, krögare
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Besök på gården.

2021 fick Stiftelsen Gyllenkroken verksamhetsbidrag från Göteborgs stad för att driva verksamheterna Gyllingen samt Kultur- och 
aktivitetshuset med Café Koopen. Bidraget finansierar en del av kostnaderna, resten bekostar Gyllenkroken med egna medel. 
Till Kultur- och aktivitetshuset kommer besökare frivilligt för att delta i våra olika grupper, studiecirklar, och öppna verksamheter. 
Under 2021 har Corona-pandemin påverkat deltagarantalet och den social gemenskapen negativt. Vi har under delar av året be-
gränsat oss till att ta emot en besökare i taget, för att minska risken för smittspridning. Vi har kombinerat personliga möten med ett 
stort antal kontakter via telefon och sms varje dag. Vi har också erbjudit digitala aktiviteter med olika teman. Dessutom har vi haft 
möjlighet att träffas utomhus med våra deltagare. Vi har träffats vid Svingeln eller på andra adresser runt om i staden och promene-
rat tillsammans. 

Under året har vi räknat deltagare i aktivitetshuset vid två tillfällen, vecka 20 och vecka 40. Sammanställningen visar att vi i genom-
snitt hade kontakt med 19 personer per dag under vecka 20 och i genomsnitt 25 personer per dag under vecka 40. Utöver detta hade 
vi deltagare i höstens studiecirklar, ca 20 personer som inte ingår i sammanställningen ovan. 
Från och med september kunde vi öppna mer och mer för fler deltagare, och besökarantalet steg vecka för vecka resten av året. 

Kultur- och 
aktivitetshuset
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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 möjligt, 
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. 

Även i år har fredagsfika varit en viktig händelse på Gyllenkroken. 
Klockan halv tre varje fredag under hösten har Gyllenkroken bjudit på 
fika. Under våren hade vi digital fredagsfika på samma tid. På fredags-
fika samlas deltagarna och avslutar veckan på ett festligt sätt. Det är en 
stund då många kommer och bjuds på kaffe eller te med bakelser, kakor 
eller bullar, och umgås med andra. Vi firar med tårta, dikt och födelse-
dagssång och hurrar när någon har fyllt år. Ibland har vi avtackning av 
deltagare som går vidare till nya äventyr i livet. 

Studiebesök
Under 2021 har vi haft 14 bokade enskilda studiebesök. På ett 
sådant besök kommer en eller två personer för att se vad Gyl-
lenkroken skulle kunna erbjuda dem. Ett studiebesök tar unge-
fär en timme, och anpassas efter vilket intresse och inriktning 
besökaren har. För de som kommer första gången, men inte 
har bokat studiebesök, har vi som vana att bjuda på en kopp 
kaffe eller te, som ett sätt att välkomna alla nya besökare.

I vanliga fall kommer det också ofta grupper av studerande till 
oss på studiebesök, men på grund av Corona-pandemin har vi 
inte genomfört några gruppstudiebesök under 2021. 

Under året spelade handledarna i Kultur- och aktivitetshuset 
in en studiebesöksfilm som finns på vår hemsida. Det ger en 
möjlighet till digitalt studiebesök, och kommer även framåt att 
kunna vara ett bra sätt för nya personer att bekanta sig med 
vår verksamhet. 

Studiecirklar i samarbete med ABF
Under hösten 2021 har vi samarbetat med ABF när det gäller 
våra studiecirklar. Vi har haft cirklar i silversmide, textil och konst. Under 
våren genomfördes inga studiecirklar. 

Silversmide
Vi hade två studiecirklar i silversmide under hösten. Varje cirkel hade 
fyra deltagare. Silversmidescirklarna pågick i två timmar per vecka 
under 15 veckor, med möjlighet att medverka i två terminer. Eftersom vi 
alltid har en väntelista på personer som vill delta, sätter vi stopp efter två 
terminer. På så sätt får alla som vill chansen att prova silversmide, även 
om de kan få vänta någon termin innan de kommit längst fram i kön. 

I silversmide arbetar deltagare med sina egna projekt under handledning 
av en utbildad silversmed. Smide är ett hantverk som kräver många olika 
färdigheter, som ger god träning i planering och konstruktion liksom i att 
arbeta både övergripande och på detaljnivå. Aktiviteten är inspirerande 
och belönande, då de föremål som framställs ofta motsvarar, eller till 
och med överstiger, deltagarens förhoppningar – det blir fint helt enkelt.

Textil
Under höstterminen fortsatte textilkursen. Fyra personer deltog per 
gång. Deltagarna har bland annat fått hjälp med att laga kläder eller 
andra textilier. I textilkursen finns det utrymme för deltagare med olika 
förkunskaper. 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. 

Konstskola
Gyllenkrokens konstskola är en grundläggande konstnärlig utbildning 

där deltagarna får undervisning i teckning, skulptur och måleri, lett av 
erfarna konstlärare. Konstskolan erbjuder även individuellt stöd och råd 
med bland annat arbetsprover till högre konstutbildningar, samt ger 
deltagarna en konstnärlig grund att stå på för ett framtida konstnärskap. 
Varje termin avslutas med en konstutställning i kaféet. Konstskolans del-
tagare har även tillgång till våra andra aktiviteter och de handledare som 
arbetar i Kultur- och aktivitetshuset. Bland annat fanns det under 2021 
ett samarbete med träverkstaden, för att ta fram konstnärsmaterial till 
deltagarna i konstskolan.
Under 2021 tog vi endast in fem deltagare per termin, som en smitt-
skyddsåtgärd. Antagning skedde via turordning samt enskilt samtal med 
sökande. Konstskolan pågick i 10 studietimmar per vecka, fördelat på 
två dagar under 12 veckor med möjlighet att medverka i två terminer. 
Konstskolan är en av de aktiviteter som vi erbjuder som pågår flest tim-
mar i veckan. Detta innebär krav på och övning i att hålla i en aktivitet 
under längre tid och att orka relativt långa dagar.

Gyllenkrokens olika aktiviteter
Musikverkstad 
Musikverkstaden är en verksamhet som vänder sig till personer som är 
intresserade av att sjunga och spela musik i grupp. I Musikverkstaden 
är gruppens deltagare med och formar innehållet och väljer vilka låtar 
vi ska spela, vilket bidrar till en härlig blandning av musikstilar vid varje 
tillfälle. 

Under årets första hälft kunde vi, som en följd av Folkhälsomyndighe-
tens rekommendationer, enbart ta emot en deltagare per tillfälle till 
Musikverkstaden. Detta innebar att vi kunde anpassa innehållet vid varje 
tillfälle efter deltagarens önskemål, vilket många upplevde som en fin 
kompromiss.

I början av hösten kunde Musikverkstaden ta ett efterlängtat kliv tillbaka 
mot sin vanliga struktur, då vi öppnade upp för grupper om fyra eller fem 
deltagare.

Liksom under 2020 har det varit en högre andel kvinnor än män som 
deltagit i aktiviteten.

Studio
I inspelningsstudion får deltagarna tillsammans med en handledare 
möjlighet att spela in sin musik och samtidigt lära sig hur en inspelning 
går till, från förberedelser till färdig mix. Mellan januari och oktober, när 
vi enbart kunde erbjuda enskilda besök, var det flera som tog chansen 

Ett verk av deltagare i öppna ateljén .
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att komma till studion och prova på att spela in. Jazz, folkvisor, punk och 
blockflöjtsimprovisationer är bara några exempel på vad som fångats 
upp av våra mikrofoner under året som gått.
Under 2021 har vi påbörjat en modernisering av vår studio, en process 
som vi kommer att fortsätta med under det kommande året. Antalet 
deltagare i studion har varit i snitt en till två personer i veckan. 

Digitala musikträffar
Parallellt med de enskilda besöken i Musikverkstaden bjöd vi under 
årets första hälft in till digitala musikträffar via Zoom. Under dessa 
lyssnade vi på och pratade om musik, tittade på dokumentärer och 
föreläsningar samt gjorde musik-quiz tillsammans. 

Öppen ateljé
Till den öppna ateljén är alla välkomna, oavsett tidigare erfarenhet av 
att arbeta med bild och form. Här kan deltagarna bland annat testa på 
akrylmåleri, akvarellmåleri och teckning. 
Innan Corona-pandemin var ateljén öppen två dagar i veckan, varav en 
av dagarna fanns en konst-handledare på plats som stöd för de som 
önskade det. Under delar av 2021 behövde deltagarna boka sitt besök i 
ateljén i förväg. På så vis kunde vi reglera antalet personer i lokalen och 
minska smittrisken. Deltagarna kunde välja mellan torsdag eftermiddag 
eller fredag förmiddag i ateljén. Vid dessa tillfällen var en handledare på 
plats. Maxantalet var fyra deltagare plus en handledare, och de flesta 
tillfällen var det fullbokat.
I ateljén låg fokus under 2021 på att låta lusten och skaparglädjen styra 
ens arbete framåt, som en metod att komma loss från prestationsång-
est och krav. Det ska vara roligt att ägna sig åt skapande, själva slut-
produkten spelar mindre roll. Mixen mellan deltagare med många års 
erfarenhet av bildskapande, och de som var mer eller mindre nybörjare 
gav en bra blandning där erfarenheter kunde utbytas och vi kunde inspi-
rera varandra. En avgift om 300 kronor togs ut för materialkostnader för 
en termin, det gick också bra att betala 30 kronor per enstaka tillfälle. 

Digital aktivitet i konst
Under 2021 införde vi digitala verksamheter, en per dag, för att på så vis 
kunna nå ut till våra deltagare som på grund av pandemin inte kunde 
komma till aktivitetshuset. Vi hade olika teman varje dag för att nå ut 
till så många som möjligt. Vi hade i genomsnitt två deltagare plus en 
handledare per aktivitet. Under den digitala aktiviteten i konst ägnade 
vi oss åt bildanalyser av olika kända verk, tittade på olika konstnärer och 
deras arbete samt diskuterade detta tillsammans. Vi avhandlade olika 
teman så som genus, klass, etnicitet och hur dessa representeras eller 
saknar representation i olika bilder runt oss. Begrepp som internalise-
ring, marginalisering samt sekularisering diskuterades bland annat. Vi 
kom även in på frågor som vad är konst, varför ska konsten få utrymme 
och vad är egentligen konstens roll i samhället? Många tankar utbyttes 
kring vilka bilder vi omges av, och hur de påverkar oss på ett medvetet 
eller omedvetet plan. Vi kom även in på konsthistoria, där vi reflekterade 
kring hur samhället har förändrats men också hur mycket i konsten som 
fortfarande känns aktuellt trots att det har många år på nacken.

Träverkstad och snickeri
Under året har vi haft träverkstad och snickeri med begränsat antal 
deltagare för att det inte ska bli för trångt i lokalerna. Under våren var 
det en person i taget som kunde vara i träverkstaden tillsammans med 
handledaren, och under hösten ökade vi antal deltagare successivt till 
fyra personer. 

Under året arbetade deltagarna med egna projekt, och hjälpte också 
till med saker som behövde fixas till Kultur- och aktivitetshusets lokaler. 
Samarbete och lyhördhet är viktiga ledord när vi jobbar tillsammans på 
Gyllenkroken, liksom arbetsglädje, säkerhet och hållbarhet. 

Deltagarna i träverkstaden har fått hjälp med olika projekt, både när 
det gäller planering och genomförande. Det är viktigt att ha tänkt och 
pratat igenom momenten innan man sätter sågen i materialet. Det är 

också viktigt att vara noggrann med säkerheten, att inte trängas och 
hålla igång kommunikationen är nyckel för att minimera risken för 
skador i verkstaden. Av både ekonomiska och miljömässiga skäl arbetar 
vi mycket med återbrukade material. Deltagarna får med sig kunskap 
om hur de kan tänka hållbart och samtidigt sparar de pengar på att inte 
behöva köpa nytt. 

Under våren slutförde vi utbyggnaden av snickerilokalerna. Det tidigare 
syrummet har vi gjort vi om till verkstad för handverktyg. Här kan delta-
garna arbeta med projekt som inte involverar tyngre maskiner i en miljö 
som är renare och tystare än stora verkstaden. Även i arbetet med att 
inreda den nya delen av träverkstaden har vi nästan uteslutande använt 
oss av återbrukat material.

Kreativt Skrivande
Den ordinarie Kreativt skrivande–verksamheten där en grupp  träffas en 
gång i veckan med en handledare lades på is i början av året på grund av 
pandemin. Några av deltagarna bokade in sig på ett enskilt skrivmöte, 
då man kunde få en egen timme med handledaren till sitt förfogande. 
I september kunde vi sammanstråla igen i grupp om fyra personer. Så 
körde vi på fram till juluppehållet. 
Vi har fördjupat metoden ”flödesskrivande” utifrån en mening med Ann 
Westermarks Författarkortleksmetodik. Detta efter att handledaren i 
våras var på fortbildning hos henne. 
Det har också köpts in färgpennor och kritor, för att deltagarna ibland 
vill illustrera texterna.

Tyst Skrivrum
Det tysta skrivrummet; där de som vill skriva något tillsammans i ett tyst 
rum med stängd dörr eller skriva på något eget, blev till digitalt kreativt 
skrivande under våren. 
När vi efter sommaren övergick till fysiska träffar gjorde vi det i form 
av en öppen drop in-verksamhet. Ibland ville deltagarna ha ledning och 
uppgifter av handledaren och ibland vill de skriva tyst för sig själva.
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Promenadgrupp
Under hela året har vi kunnat erbjuda möjlighet att träffas för att ta en 
promenad i närområdet eller så långt som till exempelvis Trädgårdsför-
eningen. Vi har promenerat varje vecka, i ur och skur. Under djupa och 
ytliga samtal. I skratt och allvar. Med långa eller korta kliv. Deltagarnas 
form och lust den aktuella dagen får alltid bestämma.

Tysk konversation
Målet med tysk konversationskurs är att aktivera och utveckla sina kun-
skaper i tyska. Deltagarna kommer överens om innehåll och samtals-
ämnen. Under året som gick pratade vi om olika allmänna och aktuella 
tema som påverkade politik, vetenskap och samhället . Vi tolkade dikter 
av kända tyska författare och löste olika Quiz-frågor om ett speciellt 
tema.  Ett återkommande tema har varit Corona-restriktioner och 
Covid-vaccinet, vilket ledde till spännande diskussioner om ländernas 
olika hantering av pandemin.

Datorer
Datorkursen Basic fortsatte en gång per vecka under hösten 2021. Då 
kunde husets besökare få hjälp med frågor rörande datorer, surfplattor 
och mobiltelefoner. Kursens innehåll är individbaserat och tar avstamp i 
deltagarnas förkunskaper och specifika önskemål. Några vill ha hjälp att 
göra utskrifter, andra med att få ordning på mail, och ytterligare några 
vill ha hjälp att hitta på hemsidor och söka information på internet. 

Filmvisning
Tillsammans med en grupp deltagare tittade vi på filmen ”Psykos i 
Stockholm”. Efter filmen satt vi kvar och pratade och fördjupade oss i 
tema barnperspektivet.

Te- och kaffesalong som aktivitet
För att möta deltagares önskan och behov av att kunna komma och vara 
i kafét under ett bokat besök startade vi en gruppverksamhet som vi 
kallade Te- och kaffesalong. Vid tre olika tillfällen i veckan erbjöd vi möj-
lighet att komma och fika och göra en aktivitet såsom samtala, rita eller 
måla, lösa korsord, virka, pyssla och eller vika vackra pappersfjärilar.
Först kunde vi bara boka in en besökare i taget, men allt eftersom res-
triktionerna mildrades blev vi några fler.

>>>

Vi firar högtider och bemärkelsedagar så ofta vi kan .

Sommaraktiviteter
Under sommaren 2021 åkte två handledare med fem deltagare på olika 
utflykter. Vi besökte Särö badplats, Tjolöholms slott, Kvarnbyn i Mölndal 
samt Mölndals museum och Göteborgs konstmuseum. Varje gång hade 
vi picknick, och när vädret tillät badade vi. 
Som en inomhusaktivitet tittade vi på en tecknad film om konstnären 
Vincent Van Gogh. Vi åt snacks och efter filmen hade vi en diskussion 
om det vi hade sett.

Julbord
Den 14, 15 och 16 december genomförde Stiftelsen Gyllenkroken 
tillsammans med det sociala arbetskooperativet Café Koopen årets 
julbord i form av julluncher. Vi valde att genomföra tre mindre arrang-
emang istället för ett större, som varit tradition tidigare. På så sätt 
kunde vi undvika trängsel och minska risken för smittspridning. Innan 
lunchserveringen började bjöd vi på musikunderhållning med alkoholfri 
glögg ute på gården. För att skapa julstämning hade vi tänt eldkorgar 
och marschaller vid entrén. Varje dag var det 30 personer som kom och 
njöt av en trerätters jullunch. Lunchen serverades av tre kooperatörer 
och två handledare. Vi dukade fint med julservetter och riktigt porslin, 
bestick och glas. Efter att gästerna hade avnjutit sin lunch fick de en 
julklapp med sig hem. 
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Corona-pandemins påverkan

Digitala aktiviteter
För att kunna erbjuda en trygg och smittsäker miljö, hade vi under första 
halvåret 2021 digitala aktiviteter med olika  innehåll varje förmiddag. 
Dessa passade framförallt några individer som deltog regelbundet varje 
dag.  Istället för att träffas på Gyllenkroken gjorde vi gemensamma 
virtuella resor inom Sverige och till utlandet. Vi hade innehåll som konst, 
musik, lösa korsord och frågesport. 

Distansmöten och enskilda besök
Vi var i regelbunden sms- och telefonkontakt med i genomsnitt sex 
deltagare per dag.
Vi ställde om gruppaktiviteter till bokade enskilda besök med handleda-
re. Deltagare och handledare bestämde gemensamt en aktivitet. I ge-
nomsnitt tre besökare per dag kunde boka tid för sådant enskilt besök. 

Stängda dagar
Under några onsdagar i augusti och september stängde vi Kultur- och 
aktivitetshuset helt, för att passa på att genomföra intern fortbildning. 
Vi höll fortfarande kontakt med deltagarna via telefon och sms och 
bokade besök. Såväl antal inringade personer som antal inbokade 
besökare ökade sakta. I september öppnade vi upp för gruppaktiviteter 
med begränsat antal deltagare.  När höstterminen startade också våra 
studiecirklar i samarbete med ABF igen efter ett uppehåll under våren.

Förlorad kontakt
Under pandemins gång är det 39 personer (15 kvinnor och 24 män) som 
vi inte fått kontakt med alls. Detta är personer som tidigare kommit till 
Kultur- och aktivitetshuset regelbundet, och som vi hoppas kommer att 
återkomma under 2022. 

En del besökare försvann redan när pandemin började, andra slutade att 
komma när fler restriktioner infördes, och vi behövde anpassa verksam-
heten enligt dessa. Vi har kunnat se att ju mer vi behövt anpassa oss för 
att skydda mot smittspridning, desto fler deltagare har vi tappat. 

Möjliga förklaringar kan vara:
•  Rädsla för smitta
•  För stora krav på individen (bokningssystem, passa tider, 
 hålla koll på ändrade öppettider)
•  Brott i kontinuitet gör att deltagare isolerar sig eller vänder på dygnet
•  Försämrad hälsa hos våra deltagare, bland annat på grund av oro för  
 pandemin och dess konsekvenser
•  Det är ointressant för deltagare att komma till oss om det inte finns   
 något gruppsammanhang
•  Deltagare har hittat andra alternativ än Gyllenkroken
• Det är dyrt att resa för att bara vara på plats i en timme
• Det är ointressant för besökare att komma till Gyllenkroken om vi inte  
 har lunchservering

Paus i kvällsaktiviteter
Under 2021 har vi inte haft möjlighet att ha kvällsöppet överhuvudtaget. 
Hög sjukfrånvaro och behov av att öka bemanningstätheten har gjort 
att vi har ändrat öppettiderna till 9-16 måndag till fredag. På så sätt blir 
verksamheten mindre sårbar och vi har kunnat genomföra de inplane-
rade aktiviteterna på dagtid på ett konsekvent sätt. Detta har vi bedömt 
vara viktigt under året som gått.
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Café 
Koopen 

Café Koopen, som ligger i Kultur- och aktivitetshusets lokaler, är 
ett socialt arbetskooperativ. Två handledare är anställda av Stiftelsen 
Gyllenkroken och arbetar ihop med kooperatörerna. Café Koopens 
verksamhet består av kafé och lunchservering. I arbetet som koope-
ratör ingår, förutom att driva föreningen, många praktiska uppgifter. 
Exempelvis servering, disk, städning, kallskänkning, planering och 
inköp av varor, med flera vanligt förekommande arbetsuppgifter inom 
kafé- och restaurang. Utöver kafé och lunchservering erbjuder Café 
Koopen fredagsfika, catering samt arrangemang såsom jul-, påsk- och 
midsommarlunch. Café Koopen ordnar också tilltugg till konstutställ-
ningarnas vernissage i kaféet varje månad. Café Koopens restaurang-
verksamhet är godkänd av miljöförvaltningen.

För medlemmarna i det sociala arbetskooperativet är Café Koopen en 
plats där man kan utvecklas och återhämta sig i sin egen takt. I mars 
2021 hade föreningen årsmöte med efterföljande gemensam lunch i 
Gyllenkrokens egna lokaler. Handledarna erbjöd enskilda samtal med 
varje kooperatör om utveckling och arbetssituation löpande under 
året. 

Café Koopens aktiviteter
Två gånger under året genomfördes storstädning av köket och kaféet. 
Dessa extra arbetsamma dagar avslutade vi med en gemensam pizza-
middag. 

Under 2021 erbjöd vi även en mindre bakgrupp för alla intresserade 
som ville baka kaffebröd, kakor, bröd, tårtor eller godis och testa nya 
recept tillsammans. Under våren behövde deltagarna boka in sig i 
förväg till bakgruppen. I snitt var vi fyra deltagare samt en handledare. 
Vi hade även en mindre grupp, två deltagare träffades efter lunch på 
fredagar och förberedde fredagsfikat. 
Under året åkte två handledare samt två kooperatörer iväg på en hel-
dagstur till IKEA för att inhandla saker till köket och resten av Kultur- 
och aktivitetshuset. 

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 - förstå sin omgivning, kunna 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 fem 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 berikan-
de för såväl ungdomarna som kooperatörerna.
Utöver studenter har Café Koopen också tagit emot flera praktikanter 
från bland annat Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.  

Inflytande
Det sociala arbetskooperativet Café Koopen består av invalda koo-
peratörer där alla ingår i styrelsen, har samma rösträtt, utför samma 
arbetsuppgifter och utvecklar kompetens inom sina specialområden. 
Alla kooperatörer ansvarar för ett gott arbetsklimat och skapar tillsam-
mans en social gemenskap och meningsfull sysselsättning. Handleda-
rens roll består i att vara behjälplig med stöd och råd.
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Välkommen! På Gyllingen träffar vi varje 
vecka sedan drygt tjugo år tillbaka barn och 
ungdomar som är anhöriga till någon som har 
en psykisk sjukdom. Ofta är det en eller båda 
föräldrarna som är sjuka men det kan också 
vara syskon. Till Gyllingen kommer barn och 
ungdomar för att träffa andra i samma ålder 
och liknande livssituation och för att få stöd 
och ny kunskap. Barn och ungdomar känner 
sig ofta ensamma om sin situation och käns-
lor av oro, stress, skuld och skam är vanliga.

Gyllingens basverksamhet är gruppstöd till 
barn och ungdomar. Utöver det så erbjuder 
vi också samtalsstöd för unga vuxna, öppna 
verksamheter, läger, familjestöd, konsulta-
tion och föreläsningar. Vi arbetar för att ha så 
låga trösklar som möjligt in i verksamheten. 
Deltagande är frivilligt, kostnadsfritt och 
kräver inget biståndsbeslut från socialtjäns-
ten. Många föräldrar eller andra anhöriga 
tar själva kontakt med oss. Ibland initieras 
kontakten av socialtjänst, psykiatri eller skola 
som exempel. Vi journalför inte och det finns 
möjlighet att delta anonymt. Dock har vi 
naturligtvis anmälningsplikt om vi känner oro 
för en deltagare.

Kort sammanfattning av 2021
Året 2021 startade vi med att välkomna vår 
nya medarbetare Vibeke Johansson. Hen-
nes tidigare arbetsplats var i Kungsbacka 
kommun, där hon jobbade på Vuxenenhetens 
öppenvård med gruppbehandling för vuxna 
med beroendeproblematik. 

Då pandemin fortfarande var en stor del av 
vardagen blev inte våren som vi hade tänkt 
oss. Vi hoppades in i det sista på att kunna 
starta våra grupper under våren, men vid påsk 
tog vi beslutet att vänta till efter sommaren. 
Trots uteblivet arbete med våra barn och unga 
i grupp, har vi hittat sätt att hålla verksam-
heten igång, så vi har inte varit sysslolösa.

Då vi nu hade tid över till att arbeta med 
andra saker, vi tog tillfället i akt och satte 
igång ett gediget utvecklingsarbete med våra 
manualer. Vi gick genom varje tema med frå-
gan: ”Vad vill vi att våra barn och ungdomar 
tar med sig från detta tema”? 

Vi har lagt till, tagit bort, ändrat, tagit tillbaka, 
diskuterat och under hösten fick vi äntligen 
möjlighet att testa våra nya manualer för våra 
barn- och ungdomsgrupper. Metodutveck-
lingen är ett pågående arbete som vi kommer 
att evaluera under 2022.

Vi har också hunnit med att ta emot fältstu-
denter som har skrivit uppsats om vårt arbete 
på Gyllingen, vi har gått ”Live” på Facebook, 
vi har föreläst digitalt på socionomprogram-
met och deltagit vid ett antal digitala föreläs-
ningar och haft utbildningsdagar för kollegor 
i Trollhättan. 

Våra lokaler är stora och fina och är fortfa-
rande under utveckling. Vi har köpt in lite nya 
möbler och provar oss fram till vad som pas-
sar bäst för vår verksamhet. Vi försöker skapa 
en välkomnande och varm miljö för våra barn, 
ungdomar och deras familjer.

Gruppstöd 
I grupperna för barn 7-18 år följer vi ett peda-
gogiskt program med olika teman som har 
använts i alla grupper sedan starten. Känslor 
och försvar, psykisk sjukdom, familjen, grän-
ser och den egna personen är några exempel 
på teman. I vårt arbete med manualerna har 
vi slagit samman en del teman och försökt 
stärka den röda tråden i materialet med fokus 
på det vi vill att deltagarna ska få med sig. 
Vi har också uppdaterat innehållet i grupp-
träffarna med nya filmer och andra konkreta 
verktyg för stöd som andra organisationer, till 
exempel BRIS, har tagit fram. Ett syfte med 
gruppträffarna är att ge barn och ungdomar 
möjlighet att träffa andra i samma ålder och 
liknande situation och dela erfarenheter. Det 
ser vi är ett bra sätt att stärka psykisk hälsa 
och att minska känslor av ensamhet, oro, 
skam och skuld som ofta förekommer. Ett 
annat syfte är att deltagarna får ökad kunskap 
om psykisk sjukdom och anhörigskap, samt 
goda verktyg för att hantera sin livssituation. 
Även om gruppstart inte var aktuellt under 
våren, hade vi ändå ambitionen att träffa 
familjer och ge stöd. Vi bestämde då att träffa 
barn och ungdom tillsammans med förälder 
och göra som en ”minigruppträff”. Detta var 

ett sätt att visa för familjerna hur en grupp-
träff ser ut, samt att hålla kontakten med 
familjerna. 

Under höstterminen genomförde vi två grup-
per, där sammanlagt 13 barn och ungdomar 
deltog. 

Samtalsstöd 
För äldre tonåringar och unga vuxna erbjuder 
vi samtalsstöd. Under 2021 hade vi på grund 
av pandemin något begränsade möjligheter 
att ta emot nya sökande. Vi hade cirka sex 
pågående samtalskontakter under hela året 
varav de flesta besökte oss en gång i veckan. 
Vi har i några fall hänvisat vidare till andra 
instanser i staden eller erbjudit plats på 
väntelista och kunnat ta emot nybesök när 
en annan kontakt avslutats. Efterfrågan på 
samtalsstöd är stundtals stor och vi försöker 
i möjligaste mån möta behovet. Tiden som 
man har samtalsstöd blir sällan kortare än två 
terminer och det är viktigt att ge möjlighet 
till längre kontakter. Den här målgruppen har 
sällan fått stöd tidigare under uppväxten och 
bär på mycket. Genom stödsamtalen kan ung-
domarna och de unga vuxna bearbeta tidigare 
upplevelser och få nya insikter och kunskaper 
som kan hjälpa dem vidare i vuxenblivandet. 
Det har också visat sig att upplevelsen av att 
det finns andra barn och unga som har det 
liknande, även om man inte själv är i samma 
ålder längre eller inte ens träffas i grupp, är 
hjälpsamt för denna målgrupp. Stödsamtalen 
ger också oss som anställda ny kunskap och 
erfarenhet som vi kan ta med oss i mötet med 
barn och ungdomar. 

Stödsamtal efterfrågas ibland av barn, yngre 
tonåringar eller föräldrar och vi har begrän-
sade möjligheter även här. För barn upp till 
12 år ser vi att gruppdeltagande alltid är mer 
lämpligt. Tonåringar kan ibland behöva några 
samtal inför gruppmedverkan. Detsamma 
gäller föräldrar, det handlar ofta om ett litet 
antal samtal kopplat till barnens gruppmed-
verkan. Vi ser också att våra öppna verksam-
heter, som vi berättar mer om nedan, ger tid 
och plats även för enskilda samtal. 

Olika typer av föräldrastöd är ofta efterfrågat 

Gyllingen har en mängd olika aktiviteter för barn och unga .

Gyllingen
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av  de föräldrar vi möter, och vi ser med glädje 
att utvecklingen på detta område går framåt. 
Göteborgs stad erbjuder så kallat generellt 
föräldrastöd i grupper som vi kunnat hänvisa 
till. Dessutom startade Bräcke Diakonis 
projekt Trust (där Gyllenkroken är en sam-
verkanspart) studiecirklar för föräldrar med 
psykisk ohälsa under hösten. På bipolärmot-
tagningen anordnas mammagrupper, där vi 
bjuds in att delta vid ett tillfälle varje kurs. 
Ökade möjligheter att mötas digitalt tycks på 
det här området ha tillgängliggjort stödet för 
fler vilket är positivt! 

Vi har möjlighet att ge stöd till hela familjen 
med hjälp av metoden Beardslees familjein-
tervention 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 stiftelsen med stöd till familjer på 
detta sätt. Under 2021 har vi haft några famil-
jer som vi föreslagit Beardslee-intervention, 
dock försvårade pandemiläget genomföran-
det och detta fick skjutas på framtiden.

Vi satsar på öppen verksamhet! 
Under några år har vi haft öppet varje tisdag 
förmiddag för föräldrar och barn som är 0-2 
år. Ett syfte är att erbjuda ett lugnt och tryggt 
sammanhang för föräldrar med erfarenhet av 
psykisk ohälsa, där de kan vara med sina barn 
och träffa andra föräldrar i liknande situation. 
Det finns även möjlighet till samtal kring till 
exempel föräldraskap och psykisk hälsa. Vi 
leker, fikar och har sångstund tillsammans. 
Några familjer har besökt oss nu under flera 
års tid sedan barnen var riktigt små. Vi ser att 
det är gynnsamt för barnens och familjernas 
fortsatta utveckling att så tidigt som möjligt 
våga prata om hur psykisk ohälsa kan påverka 
föräldraskapet. I mötet med föräldrarna och 
barnen i den öppna verksamheten får vi möj-
lighet att stärka och rusta både föräldrar och 
barn för framtiden. 

I början av 2021 livesände vi vid sju tillfällen 
på Facebook, riktat till föräldrar med barn 
0-2 år. Vi tog upp olika teman: barns behov, 
psykisk hälsa, en egen plan och trygghet för 
att nämna några. Vi hade några följare av alla 
våra sändningar och ordnade även med en 
Youtube-kanal där sändningarna nu finns att 
se tillsammans med annan information om 
Gyllingen.

Pandemin ledde under våren till att vi 
höll stängt på tisdagarna fram till maj. Då 
bestämde vi att träffas igen, men utomhus 
vid en närliggande park. Efter en månads tid 
kände vi att det gick att träffas inomhus igen 
och under juni och delar av juli hade vi öppet 
i våra lokaler. Vi gjorde en gemensam utflykt 
till Slottsskogen som en avslutning på denna 
termin. Under sommarmånaden hade vi fyra 
till fem familjer som kom regelbundet och 
de hade stor glädje av att kunna träffas igen. 
Hösten var igen präglad av pandemin och för-
kylningar så då har det varit enstaka familjer 
som har besökt oss.  

Inför sommaren tilldelades vi extra medel 

från Göteborgs stad Centrum, till att anord-
na exempelvis sommaraktiviteter för vår 
målgrupp. Detta möjliggjorde att vi kunde 
starta ytterligare en öppen verksamhet, på 
tisdagseftermiddagarna. Barn och ungdomar 
har under åren uttryckt ett behov av att kunna 
fortsätta komma till Gyllingen efter avslutad 
gruppmedverkan. För andra har det varit en 
lång startsträcka för att våga delta i grupper. 
För en del barn kan Gyllingen vara en fristad 
dit de vill komma flera gånger i veckan. I juni 
hade vi öppet på Gyllingen två tisdagar med 
olika aktiviteter och vi öppnade sedan upp 
igen från augusti fram till december. Några av 
höstgruppernas deltagare har kommit varje 
tisdag och uppskattat verksamheten mycket. 
Det ekonomiska tillskottet tillät även att vi 
hade en deltidsanställd som kunde ansvara 
för aktiviteterna och hålla öppet fram till 
17.30. Vi kunde också ordna ett mycket upp-
skattat besök på Universeum för både barn 
och föräldrar i mitten av höstterminen.

Läger och sommaraktivitet
Under midsommarveckan åkte vi på läger till 
Buagården i Bohuslän. Odd Fellow driver ett 
sommarkollo och erbjuder olika typer av stöd-
verksamheter varsin vecka där på sommaren. 
Fem familjer åkte med denna gång och vi 
hade en underbar vecka. Maten vi blev serve-
rade var gjort med omsorg av ideell personal 
och vi gick inte hungriga! Tre måltider fick vi 
och däremellan fika med gott hembakt, saft 
och kaffe. Det var extra spännande att åka på 
läger i år då flera av familjerna var nya för oss. 
Då vi inte hade haft någon gruppverksamhet 
under våren, erbjöd vi de familjer där barnen 
skulle börja grupp under hösten att följa 
med. Det blev stor succé. Alla barnen hittade 
snabbt varandra och det blev en fin vecka 
med bad, fotboll, fina samtal, lek, utflykter 
och mycket skapande. Veckan avslutades 
med en stor akvarellutställning och dans kring 
midsommarstången. Vi är så tacksamma för 
att få möjlighet att erbjuda våra deltagare en 
kostnadsfri lägervecka. 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 sommarverksamheter för bar-
nen ställdes in. 

Vi planerade för tre aktivitetsdagar i början 
och slutet av sommarlovet. På grund av alltför 
varmt väder, så fick vi dock ändra planerna 
med bad och minigolf och hade istället öppet 
på Gyllingen. Vi bjöd in både barn och ung-
domar, men också de småbarnsfamiljer som 
deltagit i vår öppna tisdagsgrupp. Det blev 
dessa som besökte oss under våra öppetdagar 
som vi ägnade åt lek, sångstunder och fika. 
Vi hade tidigare under våren sökt extra 
pengar från Göteborgs stads stiftelser där vi 
ansökte om att åka till Borås Djurpark. Peng-
arna fick vi, och i augusti hyrde vi en buss och 
tog med oss fem familjer till Borås Djurpark. 
Vi bjöd på fika och lunch i parken och det var 
en  mycket uppskattad dag av alla. 
Utåtriktat arbete och samverkan

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 2021 har det mesta av detta 
arbete skett digitalt. Vi har spridit information 
via hemsida, Facebook och Instagram och ut-
vecklat dessa forum för att nå ut. Vi startade 
även en Youtube-kanal där vi delade med oss 
av livesändningar och korta informationsfil-
mer om Gyllingen. 

Vi har deltagit med information på flera 
möten med stadens olika socialkontor, främst 
inom barn och unga, men också för de som 
arbetar inom funktionsstöd och ekonomiskt 
bistånd. Under hösten fick vi möjlighet att 
göra några fysiska besök på vårdcentraler 
med ett särskilt uppdrag för ungas psykiska 
hälsa (UPH). BRIS öppnade under hösten en 
samtalsmottagning som vi besökte i decem-
ber. Vi har också deltagit i olika nätverk, ett 
med fokus på familjecentrerat arbete i stads-
område Centrum, ett barnrättsnätverk i Gö-
teborgs stad, ett regionalt Beardslee-nätverk 
och ett nätverk för stödgruppsverksamheter i 
Västra Götaland. Liksom tidigare år har vi haft 
regelbundna möten med verksamheterna 
Bojen, Solrosen och Bona Via. Det är alltid 
givande att möta andra som arbetar med 
liknande inriktning som oss och dela erfaren-
heter, kunskap och inspiration!

Under året har vi genomfört ett antal ut-
bildningsinsatser. Vi är med som ett stående 
inslag på socionomprogrammet i kursen psy-
kisk ohälsa. Där lyfter vi barn som anhöriga 
och ger en bild av hur man kan möta den mål-
gruppen. Vi deltog även med en föreläsning 
om barn som anhöriga på inspirationsdag 
anordnad av Beardslee-föreningen, där delta-
garna kom från hela landet. Under två dagar 
i november ordnade vi fortbildning på temat 
psykisk ohälsa för stödgruppsverksamheter i 
Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet.  
Under hösten öppnade vi åter för fysiska stu-
diebesök av professionella och träffade några 
arbetsgrupper från psykiatrin samt socionom-
studenter som var ute på praktik.

Vi tog emot fältstudenter från socionom-
programmet både vår och höst. De deltog i 
verksamheten under en vecka och återvände 
därefter för att skriva B-uppsats om något 
som intresserat dem särskilt. Under 2021 
valde båda våra studentpar att inrikta sig på 
liknande frågeställningar. De ville undersöka 
hur arbete med barn i utsatta situationer på-
verkar oss som anställda och vilka strategier 
vi använder oss av för att hantera detta. Det 
har varit lärorikt att få ta ställning till frågor 
som man annars inte funderar så mycket över 
i det dagliga arbetet. De färdiga uppsatser-
na gav oss mer kunskap och bekräftelse på 
att det behövs såväl organisatoriska förut-
sättningar som yrkesmässig erfarenhet och 
kunskap för att göra ett gott arbete. Vi blev 
också intervjuade av studenter på master-nivå 
som gjorde ett grupparbete samt socionom-
studenter som skrev C-uppsatser. Det känns 
bra att kunna bidra till vetenskapliga arbeten 
på olika nivåer och att lyfta vår målgrupp även 
i dessa sammanhang.
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Här finns mycket gott för bin och människor.

Odling i stadsmiljö
– våra ute- och innemiljögrupper
Vår sysselsättningsverksamhet med fokus på inne- och utemiljö har 
under 2021 bekostats med medel från Socialstyrelsen. Som deltagare 
finns det många olika sätt att vara med i ute- och innemiljögruppen. 
Man kan ha ett schema för att vara på plats flera dagar i veckan, eller 
man kan komma när man vill och orkar, och ändå ha en given plats i 
arbetslaget. Även innehållsmässigt finns det många olika möjligheter, 
man kan välja att vara med i såväl planering som genomförande och 
utvärdering av aktiviteter, eller så kan man vara aktiv enbart i en av 
faserna. Här är det ork och intresse som får styra framförallt. Handle-
darna finns med och stöttar till ökad självständighet och delaktighet, 
och i de fall det är överenskommet till att öka antal timmar i veckan 
som deltagaren är med i gruppen. 

Den metod som vi har utvecklat i vår organisation, som vi kallar för 
Miljöer för utveckling, handlar om att vi erbjuder en miljö där mycket 
är ordnat så att deltagaren själv ska kunna ta sina utvecklingskliv. 
Miljön ska vara inspirerande, det ska finnas intressanta aktiviteter att 
välja på och det ska vara tryggt. I miljöer för utveckling är det delta-
garen som bestämmer tempo och riktning. En annan metod som vi 
använder oss av är Learning by Doing, där det är tillåtet att prova sig 
fram och där det inte är farligt att göra fel. Empowerment handlar hos 
oss om att deltagare inkluderas i arbetets alla faser och är med och 
bestämmer, något som ger ökad egenmakt. Vi är noga med att visa på 
framgångar och framsteg som gruppen och individen gör, för att på så 
sätt skapa ökad känsla av egenmakt. Vi använder oss också av MI som 
ett förhållningssätt. Det innebär att motivation är motorn för föränd-
ring och att det är den enskilde själv som är expert på sitt liv och sin 
återhämtningsprocess. Handledarna lyssnar aktivt och med hög grad 
av acceptans på sina deltagare. 

Under året som gått har en grupp deltagare och handledare arbetat 
med att ta hand om våra utemiljöer, såsom trädgårdar och uteplatser, 
och våra innemiljöer, så som gemensamhetsutrymmen på boendena 
samt lokalerna i Kultur- och aktivitetshuset. Vi har också tagit hand 
om biodlingen med hjälp av en expert. Den grupp som har arbetat 
med odling och trädgård har ofta tagit sig an längre, mer omfattan-
de projekt som inneburit en del fysiskt arbete. Ett exempel på vad 
deltagarna fått lära sig är att planera för en säsong i trädgården. I det 
ingick att vara i dialog med vårt kafé för att höra vilka grönsaker och 
vilka mängder de kunde ha användning för. Sedan behövde vi röja i 
landen och göra plats för grödorna. Vi gjorde inköp av fröer (och plock-
ade fram fröer som samlats in föregående år), och planerade i vilken 
ordning och mängd de skulle sås för bästa, mest effektiva resultat. Vi 
gick vidare med att driva fram plantor från frön, och skolade om dem 
när utetemperaturen tillät. När växterna väl var i marken behövde de 
gallras och hållas fria från skadedjur. Vi använde oss naturligtvis av 
miljövänliga metoder, vilket innebar mycket plockande och rensande 
från sniglar och andra kryp. Under sommarmånaderna handlade det 
mycket om att vattna, och sedan var det dags att skörda. Mycket av 
det vi skördade gick till kaféet, och användes samma dag i matlagning 
och sallader. Vi skördade i princip varje dag i augusti och september. 

Att vara med under en säsong i trädgården är lärorikt på många sätt. 
Deltagarna får möjlighet att arbeta utifrån uppdrag / kaféets önske-
mål. Vidare får deltagarna möjlighet att arbeta med planering, där 
de har både kända och okända variabler att ta hänsyn till. Vi vet till 
exempel hur mycket yta vi har att odla på, men vi kan inte veta vad 
det kommer att bli för väder eller hur bra de olika grödorna kommer 
att trivas. I och med det får deltagarna träna på att både planera och 
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Gyllene honung.

planera om, samt att utvärdera löpande och anpassa sitt arbete efter 
läget.

Förutom exemplet ovan arbetade utegruppen även med att sköta 
de delar av våra grönområden som inte nyttoodlas. De klippte gräs 
och buskar, rensade ogräs och höll ordning på våra gemensamma 
utemiljöer. Vidare hade de hand om vår biodling. I alla delar fanns det 
möjlighet att träna på planering och genomförande av arbetsuppgifter 
tillsammans. 

Den grupp som arbetade med innemiljön var mer fokuserad på för-
ädling av produkter och innemiljö. Till exempel tog vi hand om fröer, 
blommor och annat från trädgården, så som honung och bivax. Grup-
pen hade hand om våra blommor inomhus, vattnade, tog sticklingar 
och planterade om dem. Under året lärde vi oss också att arrangera 
blommor i vas. 

Innemiljögruppen låg också bakom en stor del av trivseln i våra lokaler. 
Vi gjorde kaféet fint på vardagar och dekorerade särskilt efter årstid 
och fester. Gruppen tog fram och genomförde en plan för hur vi kunde 
dekorera midsommarlunchen med växter från vår egen trädgård. Vi 
firade Nobel-dagen för första gången 2021, och då var det innemil-
jögruppen som tog hand om bordsdekorationerna och skapade hög-
tidlig stämning. Ett par större projekt under året var att inreda stora 
mötesrummet och det så kallade mellanrummet i B-huset, som vi har 
inrett med tavlor och passande inramning, samt att göra iordning den 
nya textilverkstaden. 

Under delar av 2021 hade vi smittskyddsåtgärder på plats som påver-
kade verksamheten i relativt stor utsträckning. Under våren hade vi 
inte möjlighet att ta emot alla deltagare samtidigt (på grund av att 
det då inte hade gått att hålla avstånd på det sätt som rekommende-
rades av Folkhälsomyndigheten). Vi fick då begränsa mängden tid per 
vecka som varje individ hade möjlighet att vara med. Både för enskilda 
deltagare och för gruppen deltagare har det under delar av 2021 varit 
svårt att ta sig till oss. För gruppen har det varit ett problem att alla 
inte kan hoppa in i Gyllenkrokens bil för att åka och klippa gräset eller 

liknande arbetsuppgift på annan adress. Vi har då behövt dela gruppen 
för att undvika trängsel. 

I ute- och innemiljögrupperna är det den enskildes förutsättningar är 
själva grunden för medverkan och det som styr det dagliga arbetet. 
Kompetenta handledare har till uppdrag att fånga upp individens mo-
tivation och utveckling. Vi börjar alla arbetsdagar med att samlas och 
ta en kopp kaffe eller te. Vi stämmer av dagsformen, och gå igenom 
handledarnas förslag på lämpliga arbetsuppgifter för dagen. Vilka upp-
gifter som finns på förslag beror på säsong, väder och annat. För alla 
deltagare är det en tillfredsställelse och uppbyggande för självkänslan 
att vara en del i ett sammanhang, att få vara med och bidra, och att få 
lyckas med arbetsuppgifter tillsammans med andra.

Några av våra bevingade vänner.
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Gyllenkrokens tre boenden
Boendeverksamheterna inom Stiftelsen Gyllenkroken finansieras ge-
nom intäkter från utförda tjänster. Vi har ramavtal med ett stort antal 
kommuner i Västergötland och Halland, och det är socialtjänsten i de 
kommunerna som beställer och betalar för tjänsten boende på olika 
sätt. 

På Gyllenkrokens tre boenden arbetar det sammanlagt 17 fast anställda 
boendeassistenter. Vi har också en samordnare, en föreståndare, en 
sjuksköterska på deltid och ett flertal timvikarier 

Inom Gyllenkroken arbetar boendeassistenterna för att på olika sätt 
vara ett stöd i vardagen för de boende. Det kan bland annat innebära 
att bryta isolering, motivera till att klara av nya sociala sammanhang, 
men också att arbeta för att bibehålla de funktioner som den enskilde 
besitter.

Samtliga personer som bor på något av våra boenden har en genom-
förandeplan, oavsett hur vistelsen ser ut. Dokumentationssystemet 
som Gyllenkroken arbetar med är Safedoc, där vi för dokumentation för 
de boende, i enlighet med socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
Varannan vecka har boendepersonalen mötesdag, då de också får 
handledning av en extern handledare. Samtliga boenden är beman-
nade dygnet runt. Vi har alltid en person i beredskapstjänst, som kan 
vara på plats på ett boende inom 30 minuter inom vid behov. Samtliga 
anställda rör sig mellan boendena. Främst är det våra timanställda 
vikarier som är bekanta med flera arbetsplatser, men också den fasta 
personalen har kompetens att arbeta på samtliga boenden.

Förbättringsarbete
Under 2021 har personalgrupperna fortsatt utforska sätt att använda 
sig av metoden MI (Motiverande samtal) i sitt arbete med de boende. 
Genom att använda oss av verktyg inom MI är vår förhoppning att de 
boende ska få en stärkt känsla av sammanhang.

Under 2021 bytte vi dokumentationsprogram, till SafeDoc, och gick 
samtidigt över till att tillämpa strukturen IBIC (Individens behov i cen-
trum) i vårt arbete med att formulera och följa upp genomförandepla-
ner. Samtliga personalgrupper har fått utbildning och haft planerings-
dagar för att komma igång med det nya dokumentationsprogrammet 
och det nya arbetssättet. 

Korttidsboendet
Stiftelsen Gyllenkrokens korttidsboende ligger på Garverigatan 2. På 
korttidsboendet finns det 14 platser som är fördelade på tre våningar. 
Här kan man bo från några dagar till många månader. De som bor på 
korttid är vuxna personer med psykisk ohälsa.

Verksamheten bedrivs med SoL-tillstånd. Under 2021 har beläggningen 
varit relativt låg, i genomsnitt fem  platser har varit belagda under året. 
Vi har ramavtal med ett stort antal kringliggande kommuner, bland 
annat Göteborgs stad, Mölndals stad, Partille, Stenungsund, Kungälv 
och Kungsbacka kommuner. 

På korttidsboendet jobbar sex boendeassistenter. Boendet är beman-
nat dygnet runt. Personalen arbetar utifrån ett salutogent förhållnings-
sätt, vilket innebär att vi jobbar med fokus på det friska. Vi utgår även 
från KASAM - känsla av sammanhang. När en person flyttar in upprät-
tar vi en genomförandeplan tillsammans. Planen utgår ifrån socialtjäns-
tens uppdrag och beskriver vilka behov och önskemål den enskilde har 
när det gäller vistelsen på Gyllenkrokens korttidsboende. 

Generellt följer de flesta placeringar en process där den enskilde först 
behöver landa på korttidsboendet, hitta trygghet och förstå samman-
hanget. Först när det finns ett visst mått av trygghet kan individen gå 
vidare mot att finna motivation och arbeta utifrån lust och finna me-
ning. Som ett tredje steg i processen tar den enskilde kliv mot uppsatta 
mål och högre grad av självständighet och delaktighet. 

Gyllenkrokens personal arbetar med att ge stöd kopplat till de behov 
som den boende uttryckt i sin genomförandeplan. Det övergripande 
målet är alltid att öka individens trygghet och självständighet. Det kan 

till exempel vara stöd med medicinhantering, kontakt med myndighe-
ter, läkarbesök eller hjälp i vardagen på olika sätt.

På korttidsboendet erbjuder vi också stöd till aktiviteter, i Gyllenkro-
kens verksamheter eller utanför Gyllenkroken. Stödet är både eko-
nomiskt, i form av ett särskilt riktat aktivitetsstöd, och socialt, i form 
av att en boendeassistent kan följa med eller skjutsa till en aktivitet. 
Aktiviteter som de boende har fått stöd till under 2021 har bland annat 
varit: träna på gym, göra utflykter, jobba 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 aktivitetshuset. Detta gör att det alltid finns massor av 
aktiviteter att välja på, samtidigt som det är lätt för den boende att 
dra sig tillbaka till sitt rum eller sitt våningsplan för avskildhet och en 
lugnare miljö. 
På korttidsboendet jobbar vi ständigt med förbättringar. Under 2021 
hade personalgruppen en planeringsdag för att komma igång med nytt 
dokumentationssystem och IBIC-strukturen. Fokus var i första hand 
på genomförandeplanerna, och hur vi kan jobba med att förbättra och 
utveckla dem, så att delaktigheten är stor för de boende.
Rutiner på boendet gås igenom och uppdateras löpande under året, 
ofta på personalmöten som vi genomför varannan vecka. Vi arbetar 
löpande med att rapportera  och hantera avvikelser. Ambitionen är att 
vara i kontinuerligt  lärande och ständig förbättring. 

Fräntorpsgatans gruppboende
I närheten av Östra Sjukhuset ligger Fräntorpsgatans gruppboende. 
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 en altan med 
bord, stolar och en grill. 

Från boendet finns det goda kollektiva förbindelser såväl till Göteborg 
centrum som till Partille centrum och Sävedalen.  Dessutom ligger Del-
sjöområdet med sina två sjöar samt Härlanda tjärn lättåtkomligt både 
med kollektivtrafik och med bil. På promenadavstånd finns apotek, 
sjukhus, livsmedelsbutiker och flera restauranger.

På boendet arbetade under 2021 sex boendeassistenter på rullande 
schema. Det har funnits bemanning dygnet runt. 

Fräntorpsgatans gruppboende arbetar utifrån ett salutogent förhåll-
ningssätt och har särskild fokus på KASAM-begreppet (inre känsla 
av sammanhang). Samtliga medarbetare har gått en utbildning i 
Motiverande samtal (MI). Med samtalsteknik och arbetsverktyg från MI 
har personalen aktivt arbetat med motivation ihop med de som bor på 
Fräntorpsgatans gruppboende. Två MI-ombud håller i strukturen och 
påminner kollegor om att att använda MI-verktygen i vardagen.

En av de anställda är undersköterska och ansvarar för att lyfta hälso- 
och sjukvårdsperspektivet i verksamheten. En sjuksköterska finns på 
plats på deltid och har ett övergripande ansvar för hälso- och sjuk-
vårdsfrågor i organisationen. 

Hyresgästerna har alla varit bosatta på Fräntorpsgatan under en längre 
tid, nio år eller mer. De gemensamma husmötena har under pandemin 
gjorts om till individuella samtal. På dessa möten diskuteras vardag-
liga ting som matsedel och källsortering, såväl som större frågor som 
trivsel, önskemål om gemensamma projekt och 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 in-
tressen som styr. I den individuella genomförandeplanen gör kontakt-
personal tillsammans med den boende upp en plan för långsiktiga mål, 
delmål, aktiviteter och dagliga rutiner. Dessa följs sedan upp i kontakt-
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mannasamtal som hålls minst en gång i månaden mellan hyresgäst 
och kontaktpersonal. Dessa samtal har under 2021 handlat om hälsa, 
önskemål och saker som rör hyresgästens välbefinnande, aktiviteter 
med mera. Här har vi sett att MI är ett bra verktyg för att få till lyckade, 
ömsesidiga samtal. Hyresgästerna har börjat laga sin egen lunch med 
stöd av personal. Vissa behöver stöd med matlagningen varje dag, vissa 
behöver stöd en gång i veckan och vissa klarar det själv. Samma sak 
när det gäller inköp av matvaror. Att planera, handla och laga sin egen 
mat är ett led i att bli så självständig som möjligt, samt att få makt över 
sitt liv och sin vardag. Middagen lagar personal tillsammans med de 
boende som vill vara med och sedan äter alla tillsammans. 

Personal på Fräntorpsgatans gruppboende arbetade kontinuerligt med 
motivation inför såväl dagliga prövningar och rutiner, men även mer 
långsiktiga mål. Några av de vardagliga sysslorna som hyresgästerna 
behövde stöttning i var städning, tvätt, handling, sjukvårdsbesök och 
matlagning. På grund av Corona-pandemin fick våra hyresgäster extra 
stöd när det gällde matinköp och andra inköp, så att de inte skulle be-
höva åka kollektivt eller vistas i köpcenter i onödan. Vi har även använt 
oss av möjligheten att beställa matvaror till dörren under perioder då 
smittspridningen har varit hög. 

Under 2021 arbetade vi mycket med motivation just riktat till aktivi-
teter, meningsfull sysselsättning och att bryta isolation om det skulle 
behövas, vilket resulterade i betydande individuella framsteg för 
hyresgästerna. Förutom Gyllenkrokens egna aktiviteter och mötesplat-
ser så besökte våra hyresgäster, på egen hand eller tillsammans med 
personal, även andra aktivitetshus, och andra kurser, gym och kaféer. 
Vi tog promenader och åkte på utflykter till ställen som hyresgästerna 
önskade. 

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

Personalen hade under året som gick handledning med efterföljande 
personalmöte varannan vecka. Personalen har kunskap inom hjärt- och 
lungräddning (HLR). Under året som gått har samtliga hyresgäster och 
personal genomgått en digital brandsäkerhetsutbildning.

Vi hade en planeringsdag som var för enbart personalen på Fräntorp-
sgatans gruppboende. Årets planeringsdag ägnades åt utbildning i ett 
nytt dokumentationssystem, Safedoc, vi fick även en genomgång av 
IBIC (individens behov i centrum).  Vi hade också genomgångar av alla 
boendes genomförandeplaner kopplat till Stiftelsen Gyllenkrokens 
värdegrund och Lagen om stöd och service (LSS) samt IBIC. Vi utgick 
ifrån lagens formulering ”att leva ett så gott och självständigt liv som 
möjligt” och granskade samtliga genomförandeplaner ur det perspek-
tivet.  

 
Hagforsgatans gruppboende
I september 2018 efter lång planering och förberedelser så utökade 
Gyllenkroken sin boendeverksamhet med ett nytt boende med särskild 
service även kallat BmSS. Boendet har ramavtal med Göteborgs Stad,  
och tillstånd enligt LSS och Sol. Verksamheten riktar sig i första hand till 
personer som tillhör krets 3 inom LSS och som är från 18 år och uppåt. 

Hagforsgatans gruppboende byggdes 1997 och fastigheten har sedan 
dess varit i Gyllenkrokens ägo. Boendet ligger i Sävenäs och med bra 
kommunikationer tar man sig med spårvagn eller buss snabbt in till 
centrum. Boendet ligger också nära naturen och till Härlanda Tjärn. 

I fastigheten finns sex fina lägenheter om vardera på 65 kvadratmeter. 
Lägenheterna består av kök, vardagsrum med sovalkov och badrum 
med dusch. Samtliga lägenheter har egen balkong eller uteplats. Det 
finns även ett gemensamt vardagsrum med kök och tillgång till tv på 
boendet. Runt huset sträcker sig en trädgård med gemensam insyns-
skyddad uteplats på baksidan.

På boendet arbetar det fem fast anställda boendeassistenter, en man 
och fyra kvinnor i blandade åldrar. Personalen som arbetar har gedigen 
utbildning, allt från stödpedagog till socionomutbildning, samt många 
års erfarenhet från tidigare arbeten. Boendet är bemannat dygnet runt 
och personalen arbetar på rullande femveckorsschema dag eller kväll 
med sovande jour på natten.

Varje hyresgäst som bor på Hagforsgatan har två kontaktpersoner 
i personalgruppen. Hyresgästen och kontaktpersonerna upprättar 
tillsammans en genomförandeplan för att kartlägga hur den boende 
vill att vardagen ska se ut och hur de personliga målen ska uppnås. 
Genomförandeplanen styr sedan huvudprocessen i verksamheten. Ett 
övergripande mål är alltid 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, men framför allt för att säkra delaktighet och 
egenmakt för individen. 

Varje dag serveras det frukost, lunch och kvällsmat efter de boendes 
önskemål, matsedeln planeras tillsammans med de boende, och var 
och en har även en önskedag var sjätte vecka utifrån ett rullande 
schema. Måltiderna äter de boende tillsammans med personal i den 
gemensamma matsalen, men självklart kan man äta inne i sin egen 
lägenhet om man så skulle önska. 

Gyllenkroken erbjuder möjligheten att delta i kurser eller i olika arbets-
grupper, dessa finns att tillgå i Kultur- och aktivitetshuset vid Svingeln, 
dit det är lätt för de boende att ta sig själva eller tillsammans med per-
sonal. Många av de boende har också aktiviteter utanför Gyllenkrokens 
regi, i andra aktivitetshus eller föreningar. De boende har möjlighet att 
använda sig av Gyllenkrokens aktivitetsstöd för att bekosta aktiviteter 
som t.ex. biobesök, simning,  gymkort, kafébesök med mera. 

På grund av Corona-pandemin har det under 2021 funnits vissa 
begränsningar i sysselsättningsverksamhet. Till exempel har aktivitets-
husen haft mindre grupper och i vissa fall krävt förhandsbokning eller 
helt ställt in, allt utifrån Folkhälsomyndighetens  rekommendationer. 
Personalen på Hagfors har hållit sig uppdaterade på vad som gäller 
och försökt stötta de boende i att upprätthålla aktivitetsnivån trots att 
utbudet försämrats. Personalen har hela tiden följt gällande restriktio-
ner, till exempel när det gäller att hålla avstånd, skärpa hygienrutiner 
och använda skyddsutrustning. Ett pågående arbete har varit att även 
uppmuntra våra hyresgäster att följa rekommendationer och hitta nya 
lösningar under året.

Nu har vi till fullo arbetat in våra vardagsrutiner på Hagforsgatans bo-
ende, och våra hyresgäster tycks ha gjort sig ordentligt hemmastadda. 
Vi strävar ständigt framåt för att utveckla vår verksamhet, och tar till 
oss både ny kunskap samt är lyhörda för våra hyresgästers tankar och 
idéer. Arbetsgruppen arbetar ambitiöst för att göra boendet så bra som 
möjligt och alla har de bästa intentioner i förändrings- och förbättrings-
arbetet. Nya rutiner upprättas kontinuerligt och revideras allt eftersom. 
Under våren 2021 har vi bytt dokumentationssystem till Safedoc, och vi 
har haft en planeringsdag för att lära oss detta samt genomförandepla-
nens nya rubriker enligt IBIC.  

Vi jobbar på med MI och våra MI-ombud kommer kontinuerligt med 
förslag till nya sätt att arbeta med metoden i vardagen. Vi har börjat 
planera hur vi skulle kunna få till bättre kontaktmannasamtal för varje 
enskild hyresgäst. Under året har vi också börjat jobba med veckosche-
ma med de hyresgäster som föredrar detta.

Under hösten har personalen även genomgått en webbaserad brandsä-
kerhetsutbildning som var mycket givande.

Alla våra hyresgäster har visat stor förståelse för det annorlunda arbets-
sätt som Corona-restriktionerna har medfört, och personalen har lagt 
ner mycket arbete på att tillgodose de boendes behov genom att t.ex. 
var behjälpliga med inköp via internet, att skjutsa med bil för att slippa 
åka kollektivt och genom att komma med lösningar för att underlätta i 
deras vardag.
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Vi som arbetar på 
Stiftelsen Gyllenkroken
65 personer har fått lön från Stiftelsen Gyllenkroken under 2021. De 
flesta är fast anställda och jobbar heltid. Vi har också några personer 
som arbetar deltid hos oss, och så har vi ett tjugotal timvikarier, fram-
förallt kopplat till våra tre boenden. 

Socionomstudent
Under året kunde vi erbjuda plats för två studenter att göra sin verk-
samhetsförlagda utbildning, VFU i vårt Kultur- och aktivitetshus. En 
student var hos oss under våren och en  under höstterminen. Det var 
en utmaning för socionomstudenterna att anpassa utbildningen till 
rådande restriktioner. För Gyllenkroken var det ett välkommet tillskott 
av personer med stor vana att mötas på distans, vilket våra digitala 
aktiviteter gagnades av. 

Kvalitet
I organisationen har vi flera pågående utvecklingsprocesser, bland 
annat arbetar vi med hållbarhet i fokus, med att anpassa oss till den 
nya visselblåsarlagen, vi har under 2021 gått över till ett nytt dokumen-
tationssystem, Safedoc, och en ny struktur för social dokumentation, 
IBIC (individens behov i centrum). 

Vi har sedan flera år tillbaka en  arbetsgrupp för kvalitetsfrågor med 
representanter för olika delar av organisationen. Arbetsgruppen äger 
det systematiska kvalitetsarbetet, och arbetar mycket med uppfölj-
ning och systematisering av processer. 

Vi har också tillfälliga arbetsgrupper med olika syfte: Efter utbildning 
i metoden MI (motiverande samtal) som alla anställda gick 2020, bild-
ades en MI-ombudsgrupp, där de olika verksamheterna har represen-
tanter. MI-ombudsgruppen arbetar med att etablera strukturer för att 
hålla kunskapen om metoden levande, genom att lyfta MI på personal-
möten och påminna om de olika verktygen i vardagen. 

Vi har en hållbarhetsgrupp bestående av tre anställda, som har arbetat 
tillsammans med konsult AnnaCarin af Forselles på företaget A Walk in 
the Forest. Samarbetet var ett första steg i en längre process som syf-
tar till att lyfta hållbarhetsfrågor på Gyllenkroken. Inte minst att lyfta 
allt det vi redan gör, som är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv; som 
att vi arbetar med att främja psykisk hälsa och allas rätt till stöd för att 
må så bra som möjligt, till att vi har en köksträdgård och en biodling 
och att vi bjuder in deltagare att vara med och arbeta med ekologisk 
odling och bidra till biodiversitet. Arbetet med att lyfta hållbarhetsfrå-
gorna i organisationen fortsätter även under 2022 och arbetsgruppen 
kommer att fortsätta ansvara för att driva processen framåt. 

Sedan den nya dataskyddsförordningen kom 2018 har Stiftelsen Gyl-
lenkroken haft ett Dataskyddsombud. Det är en av våra anställda som 

tillsammans med verksamhetschef har tagit fram ett system för att 
arbeta med dataskydd på ett sätt som är förenligt med lagen, och som 
fungerar i vår organisation. Dataskyddsombudet arbetar sedan dess 
löpande med att upprätthålla och uppdatera våra system, och finns 
som en resurs för övriga anställda när det gäller dataskydd. 

För att säkra det systematiska brandskyddsarbetet finns en särskild 
SBA-grupp med fyra personer. SBA-gruppen träffas fyra gånger om 
året och följer upp att brandsäkerhetsronder görs varje månad på alla 
adresser, att alla eventuella risker är undanröjda samt att alla anställda 
har fått introduktion till brandskyddet i organisationen och att fortbild-
ning erbjuds regelbundet. Under 2021 beslutade SBA-gruppen om en 
webbaserad utbildning i brandsäkerhet för alla anställda. 

Arbetsmiljö
På Stiftelsen Gyllenkroken har varje egen lokal ett eget skyddsombud, 
Korttidsboendet, Kultur- och aktivitetshuset, B-huset, Fräntorpsgatans 
gruppboende samt Hagforsgatans gruppboende. De fem skyddsombu-
den arbetar tillsammans med verksamhetschefen för att upprätthålla 
en trygg och säker arbetsmiljö för samtliga anställda. Skyddsombuds-
gruppen träffas var sjätte vecka och arbetar i ett årshjul med frågor 
som rör fysisk, organisatorisk, och psykosocial arbetsmiljö. Gruppen 
går igenom tillbud och genomför avhjälpande och förebyggande åt-
gärder. Gruppen arbetar också med att ta fram rutinbeskrivningar och 
handlingsplaner inom arbetsmiljöområdet. Under hösten 2021 svarade 
samtliga anställda på en medarbetarenkät, vilket vi gjort vartannat 
år sedan 2013. Enkätens resultat visar att trivseln och tryggheten på 
arbetsplatsen är mycket god; samma resultat som vi haft tidigare år. 
Skyddsombudsgruppen identifierade en fråga i enkäten som vi ville 
arbeta vidare, och det var att flera anställda uppgett att de kände sig 
trötta efter en arbetsdag. Under 2022 kommer vi att försöka få reda på 
mer om detta, både vad svaren står för och om det finns åtgärder som 
kan hjälpa för att minska belastningen på de anställda. 

Corona-pandemi
Tema återhämtning, påfyllning och nyorientering
Under 2021 fick alla arbetslag i uppdrag att fundera gemensamt och 
enskilt över vad som behövs för att återhämta sig med tanke på den 
pågående Corona-pandemin. Återhämtning i det här sammanhanget 
har inte handlat enbart om att vila, utan också om att skapa möjlighet 
till påfyllning av ny kunskap och om att låta sig inspireras på olika sätt. 
I vår tanke om återhämtning ingår också möjligheten att se över behov 
av och önskemål om nyorientering. Eftersom pandemin skapade flera 
ofrivilliga brott i våra vardagsrutiner, såg vi också möjlighet att fundera 
över om det var något vi ville göra annorlunda när vi kom igång igen. 
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Som till exempel hur vi tar emot gäster i Café Koopen eller hur vi löser 
inköp på ett av boendena. 
De olika arbetslagen svarade olika på frågan hur de bäst kunde bygga 
in återhämtning i sina respektive arbeten. På Gyllingen och i Kultur- 
och aktivitetshuset satte vi av en särskild tid i veckan för att arbeta 
tillsammans. Handledarna i Kultur- och aktivitetshuset såg ett behov 
av påfyllning. De planerade och genomförde gemensamma utflykter 
och studiebesök, bland annat till Akvarellmuseet, ut i naturen samt 
i Johanneskyrkan. Dessa kombinerades med att prova på varandras 
aktiviteter.  Exempelvis fick vi testa på olika övningar relaterade till mu-
sik, konst, snickeri, skrivande eller matlagning men också en gruppöv-
ning i kollegial handledning. Resultatet av dessa dagar var en stärkt 
gemenskap i arbetslaget, och också ökad inblick i varandras aktiviteter. 

Gruppledarna på Gyllingen fokuserade på nyorientering, och valde att 
göra ett genomgripande arbete med att uppdatera och omformulera 
sina manualer under våren. När gruppverksamheten kom igång igen 
på hösten startade Gyllingen därmed med nya och bättre manualer. 

I boendena önskade de anställda att få varsitt arbetspass frilagt för 
att kunna ägna sig åt återhämtning. Med avlastning från en vikarie 
på plats kunde de anställda sedan välja att använda en arbetsdag till 
något som varit svårt att få till. Exempel på innehåll i dessa dagar var 
att läsa in sig på IBIC, att fördjupa sig i det nya dokumentationspro-
grammet, att göra en utflykt med en av de boende, göra i ordning i 
lokalerna eller ta del av en föreläsning på distans. 

Uteblivna gemensamma personaldagar och fortbildning
Under 2021 har vi valt att inte samla alla anställda för personaldagar 
och fortbildningar som vi normalt gör annars. Anledningen är pande-
min. Istället har vi erbjudit möjlighet för de olika arbetslagen att träffas 
för planeringsdagar. Mindre grupper minskar risken för smittsprid-
ning. En del fortbildning har vi erbjudit i form av distanslösningar. 
Till exempel köpte vi in en brandsäkerhetsutbildning på distans. Den 
kunde de anställda göra själva eller i mindre grupper. Eftersom vi har 
haft regelbundna brandssäkerhetsutbildning, utrymningsövningar och 
släckningsövningar sedan många år tillbaka, bedömde vi att det var 
tillräckligt med en webb-utbildning den här gången. 

Två av våra anställda har under året fått en utbildning i halkkörning. 
Eftersom de tagit körkort i andra länder hade de inte denna kunskap 
med sig sedan tidigare, och hade önskemål om att få komplettera med 
det för att kunna köra tryggt i tjänsten.

Vårt mål har under hela Coronatiden varit att kunna erbjuda social ge-
menskap, meningsfull sysselsättning, kontinuitet och lunchservering 
trots olika typer av restriktioner under året. Personal har kontinuerligt 

anpassat verksamheterna enligt folkhälsomyndighetens rekommen-
dationer och tillsammans med boende och deltagare skapat ett tryggt 
och smittfritt umgänge.

Under hela pandemin har vi haft högre sjukfrånvaro i personalgrup-
pen än normalt, vilket påverkat både öppettider och innehåll i de 
öppna verksamheterna. Boendeverksamheten har varit prioriterad 
när det gäller att bemanna. Under året som gått har även innehållet i 
boendeverksamheten behövt ändras med anledning av pandemin, till 
exempel har vissa fritidsaktiviteter inte gått att genomföra på grund av 
restriktioner. 

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

Organisationsövergripande mål för 2022
•  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. 
•  Organisationen ska utvecklas på ett hållbart sätt, 
 socialt, globalt och ekonomiskt. 
•  Gyllenkroken ska vara en tydlig och självklar aktör 
 inom social omsorg. 
•  Alla i organisationen ska känna till verksamhetens 
 metoder, mål och syfte.
•  Anställda ska kunna påverka Gyllenkrokens utveckling  
 och sin egen arbetssituation. 
•  Vi ska arbeta enligt relevanta metoder 
 (bland annat MI, IBIC och Miljöer för utveckling).
•  Vi ska bedriva systematiskt tillgänglighets-, 
 kvalitets- och jämställdhetsarbete
•  Vi ska arbeta med ekonomiuppföljning och -styrning   
 för en organisation i tillväxt
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Stiftelsen Gyllenkroken
Garverigatan 2  |  416 64 Göteborg

www.gyllenkroken.se

A WAlk in the Forest
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