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HOPP FÖR FRAMTIDEN

Ibland glömmer vi människor väldigt snabbt. Det 
är inte länge sedan de stora vårdhemmen för personer 
med funktionsnedsättningar avvecklades och riksdagen 
röstade igenom LSS - lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. Den skulle ge människor med omfattade 
funktionsnedsättningar möjlighet att leva ett liv som andra. 
Denna lag förberedes och röstades igenom i riksdagen under 
rådande finanskris i början på 1990-talet. Arbetslösheten var 
stor och räntorna historiskt höga. Trots det togs detta viktiga 
beslut enhälligt i riksdagen.

Det är märkligt att det nu under rådande högkonjunktur 
plötsligt anses vara för dyrt med LSS. Under 2017 såg vi 
konsekvenserna för många personer med obarmhärtiga 
neddragningar.

På samma sätt har det statliga stödet för Furubodas 
utbildningsverksamhet urholkats succesivt. Miljontals 
kronor har fattats år efter år. Det beror framför allt på 
att vi valt att välkomna människor med omfattande 
funktionsnedsättningar i Yngsjö. Det är i den delen av 
verksamheten som bidragen inte är tillräckliga. Under 
2017 gjordes därför en omorganisation. Målet var att få ner 
kostnaderna vilket medförde smärtsamma neddragningar 
med följd av över 20 personer fick avsluta sin anställning.

2017 startade Furuboda sin insamlingsverksamhet genom 
bland annat dörrknackning, brevutskick och telefonsamtal. 
Vi har varit aktiva med att skriva debattartiklar och att 
hålla kontakt med beslutsfattare. Insamlingen visar att 
generositeten är stor och många vill vara med och stödja vår 
verksamhet genom ekonomiska bidrag. Detta kommer göra 
skillnad på sikt och det ger hopp för framtiden!

I verksamhetsberättelsen får ni möta Furubodas nye 
ordförande Bert Runesson. Ni kan också läsa om vår 
verksamhet som pågått som vanligt vid våra tre enheter 
med utbildning och olika projekt för att stärka människor. 
En del av det vi gör är att arbeta för att stötta nyanlända 
till inkludering. Över 1000 personer har tagit del av vår 
utbildningsverksamhet.

Ett stort och varmt tack till alla som varit med och bidragit till 
vår verksamhet. Vi kommer fortsätta att arbeta för allas rätt till 
delaktighet i ett öppet och inkluderade samhälle.

Framtiden är vår!

Med vänlig hälsning,

Jenny Anderberg 
rektor/verksamhetschef
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Folkhögskolan

Långa kurser Vårterminen Höstterminen 
Antal deltagarveckor 
- allmän och särskild kurs 2 156 1 712 
- allmän kurs 748 704

Långa kurser: Allmän kurs Behörighet, Allmän kurs 
Framtid, Allmän kurs Omvärld, Assistentkursen, Baskursen, 
Musiklinjen, Musikverkstan, På väg… igen.

Extra platser allmän kurs 790 550 
SMF 3039 2730 
Etableringskurs 1613 2214 
Svenska från dag 1 398

SMF (Studiemotiverande folkhögskolekurs), Etableringskurs 
och Svenska från dag 1 genomfördes av Furuboda 
folkhögskola i Malmö och Kristianstad.

Totalt antal deltagare 345 296 
Kvinnor/män 152/193 153/143 
Deltagare med 
funktionsnesättning 85 77 
Utlandsfödda 89 56

Korta kurser och samverkanskurser 
Antal deltagarveckor 218 439 
Antal korta kurser 12 13

Totalt antal deltagare 160 403 
Kvinnor/män 73/87 194/209 
Deltagare med 
funktionsnedsättning 141 352 
Utlandsfödda 0 0

Korta kurser och samverkanskurser: Alla kan röra på 
sig, Aktivitetsdagar, Aktivitetsvecka, Att leva med OCD, 
Att våga utvecklas, Att våga utvecklas i musikens värld, En 
hälsosam vardag, Familjeveckan, Förvärvad hjärnskada, 
Golfkurs, Julfirande, Kommunikation utifrån mina 
förutsättningar, Nyårsexplosion, PPD, Skaparverkstan, 
Skåne i blickfånget, Solskensvecka 1, Solskensvecka 2, 
Solklart, Sommarveckan, Sound & Action och 
Sound & Action mini.

Samverkanspartners: Epilepsiföreningen Norra Skåne, 
FSDB Väst, FUB Lund, Gemenskapsveckan (June fhsk), 
Grunden Malmö, Kompis Assistans, OCD-föreningen, 
Reumatikerföreningen i Ystad, Sommarskolan, SRF.

Fakta Folkhögskolan 2017
Långa, korta och samverkanskurser

Furuboda folkhögskola bedriver sin 
verksamhet på tre platser i Skåne - i 
Yngsjö utanför Åhus, i Kristianstad och i 
Malmö. De olika platserna har sin egen 
prägel men drivs alla utifrån visionen 
om självständiga och ansvarstagande 
människor med full delaktighet i ett öppet 
och tillgängligt samhälle.

Rektor och verksamhetschef Jenny Anderberg har ett 
övergripande ansvar för verksamheten och på plats på 
respektive ort finns biträdande rektorer, en i Yngsjö, en i 
Kristianstad, och en i Malmö. I denna fyrklöver är Hans 
Skäremo, biträdande rektor i Yngsjö, den senast tillkomna, 
som tillträdde under början av 2018.

Hans efterträdde Mia Fasting, som avslutade sin tjänst 
hösten 2017. Under en övergångstid har Tord Alvåg, som 
tidigare verkat som rektor, funnits med och stöttat upp en 
tid. Med sitt stora kunnande har Tord introducerat Hans 
i den nya rollen som biträdande rektor. Det är med stor 
tacksamhet vi ser tillbaka på den tid och det arbete som Mia 
och Tord lagt ner för Furuboda - och samtidigt ser vi med 
spänning mot framtiden!

Kvalitetsredovisning

En viktig funktion i verksamheten är den kvalitetsgrupp som 
finns i skolan. Kvalitetsgruppen består av representanter 
från lärarkollegiet, hälsa- och assistans samt skolassistenter, 
så många yrkesgrupper som möjligt för att få en helhet. 
Kvalitetsgruppen träffas minst fyra gånger per år. Året har 
till stor del ägnats åt att utarbeta riktlinjer och rutiner för det 
som handlar om studeranderätt och säkerhet på skolan.

Riktlinjer

Skolan har under året jobbat med riktlinjer för dator-
användning där regler, ansvar och säkerhet omformats. 
Mallar och rutiner kring kränkande behandling samt 
riktlinjer för fotografering och ljudupptagning har 
utarbetats. Alla riktlinjer finns som lättlästa. 

Återkommande arbete

Årligen görs en genomgång av hemsidan vad gäller kvalitets-
dokument och riktlinjer för exempelvis likabehandlingsplan. 
Dessutom görs en översyn av antagningskriterier och 
rutiner vid antagning. Deltagarenkät och utvärdering har 
genomförts vid två tillfällen. •

Text: Matilda Andin och folkhögkolans kvalitetsgrupp

EN MÅNGFACETTERAD VERKSAMHET
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Ett stort antal deltagare tar del av 
kursutbudet inom Furuboda folkhögskola
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Furuboda folkhögskola i Yngsjö har under 
2017 haft ett bra år. Året innebar bland 
annat många studiebesök för deltagarna 
samt lyckade projekt.

De texter som här följer är bara ett axplock av allt som 
sker. Uppfinningsrikedomen är gigantisk när det gäller att 
utforma kurserna, att hitta hjälpmedel och vägar som infriar 
visionen att alla deltagare ska kunna bli självständiga och 
ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet 
och tillgängligt samhälle. 

På väg...igen (PVI)

Under hela året arbetar vi med att skriva Vår historia, vilket 
innebär att man sätter ord på den olycka man varit med om. I 
dessa berättelser kommer det ofta fram väldigt positiva saker 
mot slutet. Följande är taget ur en kursdeltagares historia.

Tillbaka mot livet – Det ”nya” livet 
Att komma till Furuboda 2015 anser jag räddade mitt liv. Saker 
och ting föll på plats. Jag hade hittat ”hem” och rätt. Det hade ju 
ändå inte gått så många år sedan skadan och jag hade massor 
kvar att lära mig om mig själv och skadan. Att fortsätta upptäcka 
mig själv, vem är jag? Ja det visste jag fortfarande inte riktigt 
då. Här öppnades det massor av dörrar och möjligheter - en 
fantastisk resa tog sin början. Men skynda långsamt har aldrig 
varit min melodi. Jag trodde att jag skulle gå ett år i Pvi och sedan 
vara fixad, men så fel jag hade. Ett år kommer inte att räcka 
upptäckte jag egentligen relativt snart. Jag behöver helt enkelt mer 
tid. /Deltagare i PVI

Baskursen

Basgruppen jobbar ofta i teman och under året har deltagarna 
arbetat med hygien, våra sinnen, följt UR-serien En geografisk 
resa i Sverige - Geografens Testamente. Gruppen har lagat mat 
inne och ute och haft hemkunskap med allt vad det innebär. 

Enkel engelska, idrott inne och ute samt datakunskap har 
funnits på schemat. Dagsaktuella händelser har följts via Lilla 
Aktuellt och man har skapat i bild och form, provat spela 
olika instrument och sjunga. Förutom ett flertal utflykter i 
närområdet har baskursen tävlat i Göteborg Open och gjort 
en skolresa till Gotland.

Musikverkstan

Musikverkstan hade ett flertal externa spelningar, bland 
annat på T4-gymnasiet i Hässleholm. De satte också samman 
en barnföreställning som spelades på Antons förskola i 
Kristianstad för ca 100 barn. De hade en avslutningskonsert i 
Aulan. Musikverkstan använder förutom vanliga instrument 
även anpassade instrument - allt från rent mekaniska till 
digitala hjälpmedel för att kunna spela musik. 

Musiklinjen

Deltagarna på musiklinjen har spelat disco i de fyra ensemble-
grupperna. De har arbetat i projekt med tema Girl-/Boyband 
från 90-talet, med musik från bl.a Backstreet Boys, Spice 
girls och Take that. Kursen har även för första gången provat 
konceptet Vit vecka, där deltagarna fyller på ett blankt 
schema med sina önskeprojekt och lektioner för att komma åt 
områden som det vanliga schemat ej behandlar. 

Ett antal beting under året har utförts där eleverna får en 
musikalisk uppgift med kort tid, ett par timmar, respektive 
lång tid, en vecka, till förberedelse. Uppgiften framförs sedan 
med efterföljande feedback från lärare och klasskompisar. Till 
detta har ett flertal utflykter och konserter genomförts.

IT-kursen

IT-kursen har haft påskutställning med foton på Furuboda 
fokhögskola, genomfört ett filmprojekt till julavslutningen 

I kursen Musikverkstan skapas 
musik efter olika förutsättningar

Folkhögskolan Yngsjö

ETT AXPLOCK FRÅN YNGSJÖ

Här öppnades det massor av dörrar och 
möjligheter - en fantastisk resa tog sin början.
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och gjort tröjtryck av brunnslock i Åhus. De har varit på 
besök hos en lokal konstnär i samband med påsken, varit på 
klassresa till Köpenhamn med besök på Experimentariet 
och Den Blå Planet. Klassen har haft egen filmfestival 
med kortfilmer samt fotograferingsturer till Åhus och 
Kristianstad, Forsakar och Katrinetorp i Malmö. Deltagare 
har informerat om Furuboda folkhögskola vid olika tillfällen. 
Både på skolan vid öppet hus och vid besök på andra skolor i 
Helsingborg, Eslöv och Göteborg.

Allmän kurs Behörighet

Gruppen har under året gjort ett flertal studiebesök, bland 
annat på ett krematorie, Kristianstad Högskola och gått på 
teater, Richard III. Det har varit på hembygdsföreningen 
St. Annas Gille i Åhus, Maria Vall kloster för en gudstjänst 
och en guidad stund i moskén i Malmö tillsammans med 
en imam. Gruppen har varit på Skarhult Slott och sett 
utställningen ”Starka kvinnor”, gjort rundvandring i Lund 
med studiebesök i Domkyrkan, sett Titanicutställningen samt 
varit på höghöjdsbanan i Löddeköpinge. Före detta deltagare 
har besökt klassen för att berätta om hur det är att gå på 
högskola, gruppen har testat på mindfulness och gjort besökt 
på arbetsplatser inom produktion, vård och tjänstesektorn. 

Allmän kurs Omvärld och Allmän kurs Framtid

Under våren arbetade vi med ett projekt kring nordiska 
djur som avslutades med ett besök i Skånes djurpark och 
en miniutställning av djuren i skolan. Vi hann även med 
ett tema om Kärlek och vänskap där alla gjorde varsin 
”Kärlekshandbok”. Flertalet av deltagarna var även ute på 
praktik en dag i veckan under stor del av våren. Terminen 
avslutades med en gemensam skolresa till Köpenhamn, där vi 
besökte Amalienborg, Exprementarium, Zoo, Den Blå Planet.

Deltagarna har varit på studiebesök på olika arbetsplatser 
i närområdet för att se vad som krävs och vad det finns för 
olika typer av arbete. De har ansvarat för att tillverka och 
sälja produkter till förmån för sin skolresa. I samband med 
detta har de även fått göra beställningsarbeten internt och 
till externa kunder. Ungdomsmottagningen har även besökt 
klassen i samband med lektionerna i socialt samspel.

Assistentkursen

Assistentkursen har varit i Lund och besökt Attendo Nimbus, 
barn- och ungdomsboende samt daglig verksamhet för 
personer med funktionsvariationen utvecklingsstörning och 
autism. Utmärkande för verksamheten är att all personal 
förväntas arbeta med tydliggörande pedagogik utifrån 
Teacch-modellen. Kursen har även besökt KommSyn Skåne 
och fått lyssna på föreläsningar och prova olika hjälpmedel 

inom områdena kommunikation, kognition, alternativ 
telefoni och datorbaserade synhjälpmedel.

Nytt för i år har varit Office 365 där ett utvecklingsarbete 
har varit att hitta sätt för att kommunicera och samarbeta 
med deltagare på bästa sätt. För att stötta deltagare att 
hantera IKT och kommande studier introducerade vi ett nytt 
block, Hantera studier med IT-kunskap, olika lärverktyg 
och presentationsteknik. Vi har startat upp ett nytt ämne i 
kursen, Hälsopedagogik och det har visat sig vara ett ämne 
som uppskattats av deltagarna. Vi har provat konceptet 
”Öppen dörr” en gång i veckan, där lärare funnits tillgängliga 
för handledning, ett sätt att hantera deltagares frånvaro och 
behov av extra stöd.

Hela klassen har varit funktionärer och extra stöd på 
särskolans idrottsdag i Liviushallen i Öllsjö. Där har 
deltagarna möjlighet att träffa ungdomar som med 
anpassningar och hjälpmedel ges möjlighet att testa idrott i 
nya former. •

Text: Hans Skäremo

• 105 anställda: Pedagoger, kursledare, assistenter, kurator, 
sjukgymnast, logoped, arbetsterapeuter, badmästare, 
fritidsledare, IT-personal, servicepersonal, ambassadörer, 
administrativ personal, chefer.

• Ca 780 kursdeltagare

Långa folkhögskolekurser och profilkurser

• Allmän kurs Behörighet: Kurs för behörighet till vidare 
studier

• Allmän kurs Framtid: Inriktning på hur deltagaren ska 
klara sig i framtiden, efter avslutad utbildning på Furuboda

• Allmän kurs Omvärld: Allmänna ämnen som svenska och 
matte, även omvärldskunskap

• Assistentkursen: Kurs för deltagare som vill utbilda sig till 
exempel skolassistent eller personlig assistent

• Baskursen: Utgår från deltagarens behov med innehåll och 
studietakt

• IT-kursen: Kurs med kreativitet i fokus med inriktning på 
IT och datorer

• Musiklinjen: Utvecklar deltagarens musikaliska färdigheter 
och förbereder för vidare studier

• Musikverkstan: Kurs i musik där innehåller och 
studietakten utgår från deltagarens behov

• På väg...igen: Kurs för deltagare med förvärvad hjärnskada

Fakta
Furuboda Yngsjö 2017
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På Navigator i Kristianstad möts Nimar, 
Emma och deras studiekamrater. De 
upptäcker ett lustfyllt lärande och att det 
går att få förnyat självförtroende och ny 
motivation inför framtiden.

- Först när jag började här så tänkte jag att tre månader var 
jättelång tid, men nu när jag börjat så vill jag inte att tiden ska ta 
slut. Jag kommer hit varje dag och trivs jättebra!

Nimar deltar i den studiemotiverande folkhögskolekursen 
(SMF) Navigator på Furuboda i Kristianstad, tillsammans 
med sju andra ungdomar. Hon började i juni och är en av dem 
som varit med längst. Jag frågar jag dem vad Navigator är för 
något. Utifrån deras egen upplevelse. Förslagen kommer från 
olika håll i rummet. Någon menar att behållningen är mixen 
av allvarliga samtal och god stämning. Just samtalet är helt 
avgörande för allt vi gör i Navigator. I samtalet möts vi, lyssnar 
till, korrigerar och vägleder varandra, är vi med varandra. Det 
är ett ömsesidigt lärande som utspelar sig när det är som bäst. 
Emma, som är senast in, utbrast när jag pratade med henne 
inför start: 
- Jag kan inte fatta att jag ska gå i skola igen!! Jag hatar skola!

Det är något många här har gemensamt, att de har med sig 
dåliga erfarenheter av skolan. Vi tror att lärande, när det är 
som bäst, är lustfyllt! Vi skrattar mycket tillsammans!

Om Navigator

Navigator har funnits sedan 2010 och är ett samarbete 
mellan Folkbildningsrådet (FBR), Furuboda och Arbets-
förmedlingen. Verksamheten finns både i Kristianstad och i 
Malmö. När det kommer till SMF-verksamhet är Furuboda 
den nästa största aktören i hela landet. Gemensamt för de 
flesta som anvisas via Arbetsförmedlingen är att de inte är helt 
klara med sin gymnasiebehörighet. Att träna på grundämnena 
är för dem en viktig del av konceptet. Många går sedan vidare 
efter Navigator, till studier på folkhögskola eller Komvux.

Den andra delen, som är Furubodas profil, handlar om 
självkännedom, motivation, livshantering och förändring. Vi 
arbetar med den lilla gruppen och mixar inspel från personal 
med reflektion, samtal och aktiviteter. Deltagarna får stort 
utrymme att påverka och sätta sin egen prägel på tiden. 
Kursen varar i tre månader, måndag till fredag, 20 timmar per 
vecka. Det ger mycket tid att upptäcka och utforska livet, att 
ställa sig de viktiga och svåra frågorna kring riktning, mening 
och vilja. Vi tror att det goda lärandet handlar om livet, 
individen och om viktiga möten - inte så mycket om betygen.

Lära av varandra

Vi pratar om att skapa balans i livet, om att kunna acceptera 
och att våga förändra. Deltagarna är engagerade och bidrar 
öppet med sina egna erfarenheter. Plötsligt är vi många 
”lärare” i rummet och det som utspelar sig i formulerandet 
och lyssnandet, är vackert. Vi skapar tillsammans. Efteråt är 
ingen riktigt säker på vem som gjorde vad. Det är inte viktigt.

När vi för flera år sedan började arbeta med Navigator-
konceptet kallade vi det för ”Framtidslabbet” – vår ambition 
har alltid varit att skapa ett forum, en miljö där människor på 
riktigt kan få brottas, vrida och vända på de frågor som formar 
deras liv framöver. Inte att ge självsäkra svar, utan att ge 
utrymme åt nyfikenhet, frågor och tvivel som banar vägen till 
förnyat självförtroende och tilltron till livet! •

Text: Martin Tengblad

Folkhögskolan Kristianstad

LUST ATT LÄRA

• 20 anställda: Pedagoger, arbetsterapeuter, socionomer, 
beteendevetare, teologer, jobbcoacher m fl.

• Ca 200 deltagare

Projekt och verksamheter
• Etableringskurs: För deltagare inom etablerings-planen.
• FAM (Flexibla anpassningsmoduler): Pedagogiskt stöd 

till elever i studier. Samarbete med AF.
• Närverket: Lyfta ungdomar, 16–24 år,  i utanförskap och 

finna en sysselsättning. ESF-projekt.
• SFI (Svenska för invandrare): Startade september 2017
• SIA (Stegen in i arbetslivet): För ungdomar med 

funktionsnedsättning.
• SMF Navigator: Studiemotiverande folkhögskolekurser.
• Stöd och matchning: Upphandling med 

Arbetsförmedlingen att hjälpa deltagare ut i arbete. 
SupportED: Höja utbildningsnivån hos unga med 
funktionsnedsättning.

• Svenska från dag 1: Introduktionskurs för asylsökande.
• Sysselsättningsplatser för deltagare långt från 

arbetsmarknaden. Projektet avslutades januari 2017.
• TIA - Din väg: Tidiga insatser för asylsökande, 

nyanlända som vill lära sig grundläggande svenska samt 
samhällsinformation. Projekt via Länsstyrelsen.

• Utredningsplatser för deltagare som varit sjukskrivna, för 
att komma i arbete. Samarbete med AF. Projektet avslutades 
mars 2017.

• VIA4: Hjälpa ungdomar upp till 20 år som hamnat 
utanför skolverksamheten att uppnå betyg från 
grundskolan och gymnasiet. Samarbete med kommunen. 
Verksamheten pågick fram till och med juni 2017.

Fakta
Furuboda Kristianstad 2017



9

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Furuboda 2017

Kraften i de spontana mötena är ovärderlig 

Välkommen till oss på Furuboda i Malmö! 
Klockan är åtta och vi har precis slagit 
upp portarna. De första morgonpigga 
deltagarna börjar droppa in och 
välkomnas utav alltid lika glada och 
käcka Nina i receptionen som förser dem 
med dagens första Furuboda-kopp.

Att hitta nerven

Vid nio börjar den formella aktiviteten i huset. Allmän 
kurs sparkar i gång i sitt klassrum. SMF och Navigator i 
sina rum. SIA och Etablering letar sig in i köket och hittar 
där frukostvagnen som är ett välkommet inslag i deras 
projektplan. Tack ESF (Europeiska socialfonden) för det.
Svenska från dag ett beger sig ner till Second handbutiken 
och tar dagens första pass. Sortera, stryka, lappa, laga osv. 
Arbetsuppgifterna är aldrig sinande och kraven på deltagarnas 
arbetslust är en förutsättning för verksamhetens överlevnad. 
Tacksamt kan vi konstatera så här snudd på ettårs-jubileet att 
det finns otaliga eldsjälar med ett outtröttligt engagemang 
som driver vår butik framåt. Klockan tio öppnar Second hand 
och en av våra pålitliga deltagare står redo bakom kassan för 
att ta hand om dagens skörd. Mobile You-projektet förbereder 
sig för sin utlandspraktik i italienska Brescia och programmet 
fram till resan hoppas kunna stävja i bäcken mot eventuella 
kulturkrockar.

Under tiden har jobbtorget satt igång och produktionen utav 
CV och personliga brev går på högvarv. Flera utav projekten 
är representerade på jobbtorget och rummet sjuder utav 
aktivitet. Ålder, projekttillhörighet, bakgrund etc. är oviktigt 
och deltagarna samsas om utrymmet och man delar med sig 
utav tips, mål, erfarenheter osv.

Kaffe och ovärderliga möten 

Vår lokalvärdinna Wiveka ser till att det finns kaffe till alla 
vid den behövliga pausen. Många utav mötena sker just här, 
vid receptionen och de varma dryckerna. Småprat och lite 
nya intryck är viktigt för att få inspiration och ork att sträva 

vidare mot 
sina mål. 
Kraften 
i de 
spontana 
mötena är 
ovärderlig.

Hela dagarna droppar deltagare in till sina handledare för att 
diskutera hur deras process fortskrider och hur man närmar 
sig sitt mål. Kanske har man kommit på något nytt som värt 
att satsa på? Allt skall vändas och vridas på och det är ofta bra 
att ta ett extra varv i funderingarna kring vad man vill göra 
och hur man skall komma dit.

Det finns något för alla 
Vår syv:are Madde är ett populärt inslag på Furubodas 
meny. Det är många som kommer till oss som ”aldrig i livet” 
kan tänka sig att läsa vidare i någon form men efter ett par 
månader så sitter de inne hos Madde och stöter och blöter 
olika alternativ. Ställer YH mot universitetet, enstaka kurser 
mot program, folkhögskola mot Komvux osv. Det är en 
gammal sliten fras men bevisar sig stämma i det här fallet: det 
finns något för alla.

Varje vecka har vi någon extern föreläsare som kommer till 
oss och delar med sig utav något folkbildande t.ex. hälsa, 
mänskliga rättigheter och rättsväsendet. Ämnena kan 
stundom väcka starka känslor och resultera i debatt och 
intensiva diskussioner.

På eftermiddagarna är det inte lika många i görningen och 
ett behagligt lugn infinner sig i korridorerna. Kommersen 
kring receptionen lägger sig och Nina säger hejdå till våra hårt 
arbetande deltagare. •

Text: Karin Berg

Folkhögskolan Malmö

EN DAG HOS OSS

• 30 anställda: Pedagoger, handledare, coacher, studie- och 
yrkesvägledare, chefer

• Ca 450 deltagare

Projekt och verksamheter

• Allmän kurs: Folkhögskolekurs med flexibilitet som profil
• Etableringskurs: Etablering för nyanlända flyktingar
• Mobile You: Internationellt utbyte för arbetssökande 18–30 år
• SIA (Stegen in i arbetslivet): För ungdomar med  

funktionsnedsättning
• SMF Navigator & SMF Bristyrken: Studiemotiverande 

folkhögskolekurser
• Stöd och matchning: Personligt stöd i jobbsökandet
• SupportED: Höja utbildningsnivån hos unga med 

funktionsnedsättning
• Utbildning till Elev- och lärarassistent för nyanlända 

akademiker

Fakta
Furuboda Malmö 2017

Deltagare på Furuboda 
folkhögskola i Malmö
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- Furuboda har en tuff tid bakom sig, 
men jag kan ändå se ”ljuset i tunneln”, 

som man brukar säga.

Vid Föreningen Furubodas årsmöte i 
maj 2017 valdes Bert Runesson till ny 
ordförande efter Magnus Eriksson, som 
avtackades efter ett antal år vid posten. 
Även om Bert är ny på posten är han inte 
helt ny för Furuboda, då han tidigare varit 
anställd inom organisationen. Men vem 
är han egentligen, hur ser hans relation 
till Furuboda ut, och vilka utmaningar står 
han inför? Vi har bett Bert berätta lite mer 
om sig själv, sin relation till Furuboda och 
sin nya roll vid ordförandeklubban.

Berätta kort om dig själv! 
Jag är en 63-årig man idag boende i Sävsjö på småländska 
höglandet, men född och uppvuxen i södra Kalmar län 
och har bott i Nybro stor del av livet. Är gift med Berit och 
tillsammans har vi sex barn och sex barnbarn. Jag håller på att 
landa ned i pension efter ett intensivt yrkesliv, senaste sju åren 
som ekonomichef i Sävsjö kommun.

Hur ser din relation till Furuboda ut? 
Under åren 2003 till och med 2007 arbetade jag på Furuboda 
som biträdande direktor och administrativ chef, som 
benämningen var på den tiden. Jag ser tillbaka med stor 
tacksamhet på den tiden.

Har du något särskilt minne från din tid som anställd inom 
Furuboda att dela med dig av? 

När man ser tillbaka på den tiden dyker många tankar och 
minnen upp, men mötet med alla olika människor kanske är 
det som är starkast. Under dessa år med Jörgen Lennartsson  
som primus motor hade vi en väldigt stark utveckling av 
verksamheten, många nya projekt såg dagens ljus, icke minst 
Furuboda Assistans som idag är ett starkt bolag. 

I maj 2017 valdes du till ordförande för Föreningen 
Furuboda. En klassisk sportfråga: Hur känns det? 

Det fanns inte i min sinnevärld att jag skulle bli ordförande för 
Furuboda, men när förfrågan kom och jag sedermera valdes, 
kändes detta som ett mycket stort förtroende som jag hoppas 
kunna förvalta på ett bra sätt.

Vilka erfarenheter, egenskaper och kvalitéer har du som är 

till nytta i din roll som ordförande?

Min yrkesbakgrund inom olika verksamheter och i olika 
yrkesroller som i huvudsak rört sig inom ledarskap och 
ekonomi tror jag kan vara bra erfarenheter i  min roll som 
ordförande för Föreningen Furuboda. Jag upplever även att jag 
har stor nytta av att varit anställd under fem år på Furuboda, 
trots att det hänt mycket på de tio år som gått sedan jag 
slutade.

Hur har din första tid som ordförande varit? 
Det har känts tryggt att komma in i ett väl fungerande 
styrelsearbete, det har varit välkomnande från både personal, 
styrelse och övriga som jag mött. Furuboda har en tuff tid 
bakom sig, men jag kan ändå se ”ljuset i tunneln”, som man 
brukar säga, med mycket positiva saker som sker just nu. 

Det är lätt att tänka att styrelsemöten är riktigt tråkiga! Hur 

tråkigt - eller roligt - har ni det på styrelsemötena? 
Nej, det är absolut inte tråkigt tycker jag, det är ju intressant 

Föreningen Furuboda

MÖT BERT RUNESSON, NY ORDFÖRANDE

Föreningen Furuboda bildades 1960 och är en ideell, 
idéburen förening som drivs utan vinstintresse. Verksamheten 
har sin grund i en kristen helhetssyn på människan. Det 
innebär att varje människa är unik; att alla har lika värde 
och omfattas av samma mänskliga rättigheter, ansvar och 
möjligheter. Detta förhållningssätt, som också bekräftas i FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktions- 
nedsättning, ska genomsyra all verksamhet.

Medlemmar 2017: 1 225 medlemmar 
Gåvor och testamenten: 5 107 000 kronor

Arrangemang under 2017

• Ella och Ernst Skoogs stipendium till Jonas Gardell, 
utdelning med mingel i Malmö

• Årsmötesdag med predikan av Elisabet Svahn och 
videohälsning från stipendiemottagaren

• Valborgsfirande med vårtal av PeO Hedvall, tekn dr vid 
Certec Lunds universitet samt forskningssamordnare vid 
Furuboda

• Sex brasaftnar med underhållning 
• Två sommarkvällar med konserter
• Konstutställning under påsken
• Julmarknad under advent
• Loppis

Kulturarrangemangen genomfördes i samarbete med 
Studieförbundet Bilda.

Fakta
Föreningen Furuboda 2017



11

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Furuboda 2017

att få vara med och försöka bidraga med de erfarenheter man 
har, speciellt till en verksamhet som den Furuboda bedriver. 
Vi har ett mycket gott klimat i styrelsen och jag vill nog säga 
att vi har roligt.

Vilka är era största utmaningar som styrelse? 
För styrelsen och för Furuboda som helhet är ju att vi måste 
ha en ekonomi som balanserar intäkter och kostnader, 
finns inte en god ekonomi i botten blir vi ju bakbundna 
och kan inte göra det som vi önskar och fylla de behov vi 
ser. En stor utmaning är att anläggningen i Yngsjö har stora 
underhållsbehov och till detta behövs mycket resurser.

Hur ser dina förhoppningar och förväntningar gällande 

framtidens Furuboda ut? 
Jag önskar att vi skall kunna vara en verksamhet som ger 
många människor möjligheter att utvecklas, att vi ska få 
det stöd av staten som vi behöver för att bedriva en god 
verksamhet, att staten inte ska prioritera ekonomi före 
människors liv.

Furubodas vision är: ”Självständiga och ansvarstagande 
människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt 
samhälle”. Jag önskar att Furuboda skall få vara en del i att 
detta blir en större verklighet i vårt samhälle. •

Frågeställare: Matilda Andin 
Besvarare: Bert Runesson

Föreningen Furubodas 
ordförande Bert Runesson

- Jag önskar att vi skall kunna vara en 
verksamhet som ger många människor 

möjligheter att utvecklas.
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Ju fler givare och medlemmar Furuboda har, 
desto starkare blir organisationen.

Tack vare Furubodas givare, medlemmar, 
volontärer och andra intressenter har vi 
ökat de insamlade gåvorna till organi-
sationen. Insamlingen är en trygg bas för 
vårt arbete. Insamlade medel och gåvor 
kompletterar och täcker upp för kostnader 
som det statliga bidraget inte täcker.

Den garanterar oss också frihet och oberoende och ger oss 
en möjlighet att ta emot fler deltagare till våra folkhögskolor. 
Därför jobbar vi hårt för att öka kännedomen om Furuboda 
och för att samla in mer pengar till vårt angelägna arbete. Alla 
gåvor, stora som små, är betydelsefulla. Under 2017 startades 
ett strategiskt arbete med Furubodas insamlings- och 
kommunikationsarbete. Responsen har varit positiv bland 
allmänheten. Den totala insamlingen landade på 5 107 000 
kronor, där utöver gåvor från privatpersoner även bidrag från 
till exempel föreningar, stiftelser och fonder är inräknade.

Nya givare 
Ju fler givare och medlemmar Furuboda har, desto starkare 
blir organisationen. Att öka insamlingen och gåvor går hand 
i hand med att öka antalet givare. Du kan bidra ekonomiskt 
till Furuboda genom att vara månadsgivare, givare och/eller 

medlem. Att vara månadsgivare är ett effektivt sätt att stödja 
eftersom det håller administrationskostnaderna nere. Det 
regelbundna stödet gör det dessutom möjligt för oss att arbeta 
långsiktigt då vi kan planera och budgetera vårt arbete. Vi 
har hittills rekryterat 540 stycken nya månadsgivare, som 
skänker en gåva till Furuboda varje månad. Månadsgivarna 
har framförallt värvats via rekryterare som knackat dörr runt 
om i Skåne samt via telefonkampanjer.

Kampanjer för att rekrytera andra givare till Furuboda 
har gjorts via direktadresserade brev samt bilagor i 
Kristianstadsbladet och har rekryterat 1000 stycken nya 
givare.  

Medlem kan man bli genom att betala en årlig medlemsavgift. 
Som medlem får man Furubodas tidning fyra gånger per 
år. Man har också rösträtt på årsmötet och kan påverka 
Furubodas verksamhet på ett konkret sätt. Antalet betalande 
medlemmar 2017 uppgår till 1225 stycken.

Gåvoshop 

Under 2017 har vi också lanserat Furubodas gåvoshop som 
haft försäljning av symboliska gåvor inför julen. Symboliska 
gåvor är ett enkelt och roligt sätt att bidra till en bättre värld. 
Gåvoshopen inkluderar också en webbshop för digital 
försäljning av gåvobevis. Mängden gåvor via julkatalogen 
och webbshopen överträffade våra förväntningar. Störst 
succé gjorde asfalten som kunde köpas för 650 kronor per 
meter. Över 40 meter asfalt köptes. Andra omtyckta gåvor 
var julklapp till julfirarna på Furuboda, assistanstimmar och 
fotbollar till sommarverksamheten.

Kommunikationsförstärkande insatser 
För att öka kännedomen om Furuboda och bli en större 
påverkansaktör inom vårt kompetensområde har vi jobbat 
med kommunikationsförstärkande insatser och PR. Furuboda 
har fått ett 90-konto och uppfyller därmed kraven som svensk 
insamlingskontroll ställer på insamlingsorganisationer. 
Furuboda har tagit fram gratisannonser som skickats ut till 
dagstidningar runtom i Sverige. Ett 30-tal olika tidningar 
har tagit emot dessa för spridning. I slutet på året inleddes 
ett arbete för att ta fram ett nytt utseende på hemsidan 
och en plan för sociala medier. Furuboda har blivit mer 
synliga framförallt på Facebook och det har även skickats ut 
debattartiklar och pressmeddelanden.  •

Text: Monica Deger

Insamling & kommunikation

ETT STARKARE FURUBODA MED FLER GIVARE

Framsidan på Furubodas 
julkatalog
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KompetensCenter har under många år 
arbetat med ny teknik och i projektet 
Interagera (Spelhålan) började vi arbeta 
med datorspel som metod för att stimulera 
både rehabilitering och lärande. Projektet 
blev uppmärksammat i hela Sverige och 
fick till och med som årets bästa projekt av 
Allmänna Arvsfonden. Användandet av 
datorspel har fortsatt i många former efter 
att projektet avslutades.

Sedan 2016 medverkar Furuboda i projektet Cyberhjärta som 
drivs av den ideella föreningen Funkibator i Växjö. Andra 
samarbetsorganiationern i projektet är Neuroförbundet, 
RBU, Studieförbundet Vuxenskolan, Lunds tekniska högskola 
genom Certec.

Projektet handlar om att sammankoppla träning med ny 
teknik. När det gäller begreppet träning kan det handla om 
både fysisk, kognitiv och social träning inom rehabilitering 
och habilitering. Den extra dimensionen som tillförs genom 
projektet kan skapas med hjälp av datorspel, virtual reality, 
appar, augmented reality, dansmaskiner, musik med mera. Ett 
syfte är att inspirera och sprida kunskap till rehabiliteringar 
och habiliteringar och andra yrkesverksamma, som möter 
personer med funktionsnedsättning, över hela landet.

På Furuboda och Riksgymnasiet i Kristianstad har vi 
genomfört spelkvällar för att prova på den nya tekniken. 

Dessutom har PeO Hedvall och Håkan Larsson från 
Furuboda handlett i projektet avseende hur tekniken kan 
anpassas för personer med funktionsnedsättning. De har 
också medverkat vid flera utbildningstillfällen för personal 
inom skola, omsorg och habilitering samt personer med 
funktionsnedsättning och deras närstående. En del av 
utbildningen finns inspelat och tillgängligt på video och det 
har visats av lokal-TV i Växjö.

Furuboda kommer fortsätta att medverka i projektet under 
sammanlagt tre år. •

Text: Kerstin Olofsson

KompetensCenter

PROJEKT CYBERHJÄRTA

Håkan Larsson föreläser i Projekt 
Cyberhjärta

KompetensCenter arbetar med utvecklings- och 
påverkansarbete inom området liv med funktionsnedsättning. 
Under 2017 har 11 medarbetare med skiftande kompetens 
funnits i KC; ambassadörer, idrottsmedarbetare, 
arbetsterapeuter, pedagoger samt logoped och 
forskningsansvarig.

Totalt har vi i våra olika uppdrag mött över 2 000 personer, 
allt från förskolebarn, vuxenstuderande, idrottsföreningar, 
invandrarföreningar och kyrkor, till politiker och 
beslutsfattare.

Verksamheter under året

• Ambassadörsföreläsningar om liv med funktionsnedsättning 
hos högskolor, folkhögskolor, församlingar samt grund- och 
gymnasieskolor.

• Idrottsaktiviteter, föreläsningar och utbildningar om att 
idrotta med funktionsnedsättning.

• Kommunikationsteamet har genomfört behandlingsinsatser 
till deltagare på folkhögskolan.

• Utbildningsplattformen Furuboda Kompetens har 
genomfört 11 utbildningsdagar med 241 deltagare. Primärt 
erbjuds utbildningar riktade till personliga assistenter. 
Sedan projektstart hösten 2015 har 35 utbildningsdagar 
genomförts med sammanlagt 850 kursdeltagare

• KompetensCenter har under året medverkat i ett projekt, 
finansierat av Arvsfonden, som leds av den ideella 
föreningen Funkibator i Växjö. Projektet syftar till att 
stimulera personer med funktionsnedsättning till mer fysisk 
och social aktivitet genom ny teknik.

Samverkan: Skåneidrotten, Region Skånes barn-habilitering, 
Skånes Parasportförbund, Funkibator

Fakta
KompetensCenter 2017
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Ida är väldigt nöjd med att ha Furuboda 
Assistans som sitt assistansbolag. På bilden 
syns hon med sin assistent Marie. 
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Ida Åkesson har varit kund hos Furuboda 
Assistans i tio år. Hon lever med en 
funktionsnedsättning och har assistans 
nästan hela dygnet. 45 minuter på 
morgonen och 45 minuter på efter-
middagen är Ida själv i sin egen lägenhet.

Långvariga och välfungerande relationer mellan kunder och 
assistansbolag är bra för alla parter, då de medför stabilitet 
och trygghet både för kund och assistenter. I ett samhälle med 
många snabba förändringar är det guld värt att ha en stabil 
och fungerande assistans.

När Ida ska berätta om sig själv kommer orden snabbt. 
- Jag är 34 år och har ett ryggmärgsbråck, säger hon och 
fortsätter i nästa andetag: Att byta till Furuboda Assistans är 
något av det bästa som jag har gjort, de känns alltid väldigt nära.

Ida ler och hennes hästsvans viftar när hon fortsätter. 
- Låter det som en överdrift? OM jag får bestämma kommer jag 
aldrig att lämna Furuboda Assistans och framförallt inte Malin 
som är ett stort stöd i många situationer och som betyder väldigt 
mycket för mig.

Malin Persson är enhetschef och Idas viktigaste kontakt, men 
hon talar också varmt om Gunilla, Louise, Monica och deras 
kollegor på kontoret. De finns där för henne och via mail, sms 
eller telefon når de varandra lätt.

Att känna sig trygg 
Trygghet och stöd är viktigt när man är i behov av assistans 
och Ida nämner ofta sitt behov av att känna sig trygg. 
Rekryteringsprocessen tycker hon är den svåraste delen i 
assistansen. Efter en intervju på en timme ska man välja rätt 
person. Malin gör förarbetet och mailar ansökningar som Ida 
får titta på.

- Vi väljer ut några för en intervju, då är jag med och Malin 
Persson som är arbetsledare för mina assistenter.

Alla assistenter har 3-6 månaders provanställning men allt 
hinner inte hända under den perioden, menar Ida. Därför 
finns det risk att personer som inte känns riktigt bra får 
stanna längre än de egentligen borde eftersom man vill ge 
dem en ärlig chans. En bra personkemi mellan henne och 

assistenterna är en förutsättning för att arbetet ska fungera. I 
arbetsgruppen finns sju assistenter på schemat och en vikarie. 
Vissa jobbar bara kvällar, andra både natt och dag. Som 
assistent är det viktigt att vara punktlig och flexibel.

Att få ihop det 
När vi kommer till frågan om fritiden och hur dagarna ser ut 
för Ida, berättar hon att mycket tid går till att ”få ihop dagen” 
och må så bra som möjligt. Vanliga vardagssysslor blandas 
med häng i soffan med en bra film. En bra assistent kan hänga 
med på både och. Medvetenhet om att man ibland bara kan 
ta det lugnt men också uträtta ärenden och ha kunskap om 
Försäkringskassans krav och regler är viktigt.

Ida är en glad och skämtsam person som har nära till skratt. 
- Jag har växt som person de senaste åren, säger Ida. Genom en 
ökad självkänsla tänker hon på ett nytt sätt. Det viktigaste 
numera är att inte vänta för länge med att fatta beslut utan att 
agera och göra förändringar när något inte känns bra. Hon har 
blivit bättre på att säga ifrån. Ida tror att detta beror på att hon 
har en bra och stark relation till sitt assistansbolag.

- Genom ett nära samarbete med Furuboda Assistans får jag 
styrka och trygghet, säger Ida.  

Vd Gunilla Malmsten berättar: Furuboda Assistans 
blir glädjande fler och fler. Företaget växer främst organiskt 
och har 64 kunder vid årets slut, 12 personer fler än vid årets 
början. Men Furuboda Assistans växer också geografiskt och 
täcker nu även hela Blekinge, då man öppnade kontor den 1 
januari i Karlskrona. I Karlskrona bemannar en enhetschef för 
att stötta kunder som bor nära i Blekinge.

På Furuboda i Yngsjö har samarbetet ökat under året genom 
ett samarbetsavtal med Furuboda Folkhögskola. Det innebär 
att Furuboda Assistans verkställer den personliga assistansen 
åt deltagare på folkhögskolan med beviljad personlig 
assistans. •

Text: Gunilla Malmsten / Marie Hallqvist

Furuboda Assistans

STYRKA OCH TRYGGHET GENOM ASSISTANSEN

Antal anställda totalt: 517 
Kvinnor/Män: 385/132 
Antal utförda assistanstimmar: 407 453 (ökning med 13%) 
Antal kunder vid årets utgång: 64 (ökning med 17%) 
Måluppfyllelse i % av planerad tillväxt: 97%

Fakta
Furuboda Assistans AB 2017

- Att byta till Furuboda Assistans 
är något av det bästa som jag har gjort, 

de känns alltid väldigt nära.
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Styrelsen för Föreningen Furuboda Åhus får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för 
räkenskapsåret 2017. 
  
  
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Alla belopp redovisas i kronor (kr), om inget annat 
anges. 
  
Förvaltningsberättelse  
  
Verksamhetens ändamål 
Föreningen Furuboda Åhus är en ideell förening som bildades 1959. I stadgarna anges föreningens 
värdegrund och ändamål: 

Föreningen ska bedriva sin verksamhet utifrån en kristen helhetssyn på människan och utgå från alla 
människors lika värde och rättigheter. 

Föreningen skall arbeta för att möta människors behov av folkbildning samt personlig, social och 
kulturell utveckling. 

Föreningen skall medverka till att den enskilda människans kompetens och erfarenheter tillvaratas och 
kommer samhället tillgodo. 

Föreningen bedriver därför folkhögskola och annan utbildningsverksamhet samt forskning och 
utvecklingsverksamhet med kunskapsspridning inom nämnda områden. Föreningen bedriver även 
opinionsbildning i funktionshinderpolitiska frågor och vill vara ett föredöme avseende tillgänglighet och 
demokrati. 

Föreningens vision: 

Självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle.  

  
Förvaltning och organisation 
I slutet på 2017 hade Föreningen Furuboda 1 201 medlemmar. 

Furubodas beslutande organ utgörs av årsmötet och styrelsen. 

Samtliga medlemmar har rösträtt vid årsmötet. Årsmötet behandlar styrelsens och revisorernas berättelse, 
beslutar om ansvarsfrihet och utser styrelsens ordförande och ledamöter, revisorer samt fastställer 
föreningens stadgar. 

Styrelsen fastställer budget, organisations- och verksamhetsplaner, beslutar i strategiska och principiella 
frågor samt följer och kontrollerar att verksamheten genomförs enligt lagar och förordningar. 

Styrelsen har utgjorts av tio ledamöter: Bert Runesson ordförande, Per-Inge Andersson vice ordförande, 
Magnus Tyke, Emilia Angel, Elisabet Svahn, Ewa Pihl Krabbe, Erika Wermeling, Turid Apelgårdh, 
Marianne Sandberg och Johan Holgerson. 

Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden. 

Vid årets utgång fanns en organisation för genomförande av verksamheten med 155 anställda i 
Föreningen och 640 anställda i dotterbolaget Furuboda Assistans AB, sammanlagt 795 personer (640 fg 
år). 
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Verksamhet 
Föreningen Furubodas huvudsakliga verksamhet genomförs i form av folkhögskolekurser och 
utbildningar för att minska utanförskap och bidra till arbete och delaktighet. Verksamheten har 
genomförts på huvudanläggningen i Furuboda, Åhus samt vid folkhögskolefilialerna i Kristianstad och 
Malmö. Förutom allmänkurs har vi genomfört musikkurser, assistentutbildningar, etableringskurser, 
svenska från dag ett, studiemotiverande folkhögskolekurser (SMF), SFI, ESF projekt, Arvsfondprojekt, 
många kortkurser samt samverkanskurser med olika föreningar.  

Under året har folkhögskolan genomfört 4 525(4 640*) deltagarveckor varav 3 576 (3 617) 
deltagarveckor är för deltagare med funktionsnedsättning. Antal deltagarveckor med allmän kurs har 
uppgått till 1 452 (1 576) vilket motsvara 32% av totalt antal genomförda deltagarveckor. I tillägg till 
detta har 1 340 (878) extra deltagarveckor i allmän kurs genomförts. Folkhögskolan har erbjudit 9 
läsårskurser med 5 profilinriktningar samt 13 kortkurser och 13 kurser i samverkan med andra ideella 
organisationer. Folkhögskolan har också genomfört studiemotiverande folkhögskolekurser (SMF) för 
personer utanför studier och arbete. Totalt har 5 769 (2 157) deltagarveckor SMF med 232 personer 
genomförts, de flesta vid filialen i Malmö. Etableringskurs har genomförts med 3 827 (1 497) 
deltagarveckor med 124 deltagare under 2017. 

Föreningen Furuboda har också drivit tre ESF projekt och ett Arvsfondprojekt som bidragit till att ge 
arbetslösa ungdomar med olika funktionsvariationer sysselsättning. 

(* inom parantes anges fjolårets värde) 

  
Viktiga händelser i verksamheten 
Under 2017 genomfördes den största personalomställningen i Föreningen Furubodas historia. Avdelning 
Hälsa/Assistans genomlystes utifrån den minskade finansiering som skett de senaste åren, samt 
problematiken kring omställning av assistanspersonal som folkhögskolan har brottats med. 

Detta ledde till uppsägning av omkring 20 stödpersoner och att kvarvarande anställningar omvandlades 
till ferietjänster. Även IT-enheten genomlystes vilket ledde till en omläggning av hela IT-strukturen. 
Även här skedde en minskning av bemanningen. 

Ett strategiskt arbete med Furubodas insamling och kommunikationsarbete startade 2017. Responsen har 
varit positiv bland allmänheten. Den totala insamlingen landade på 1.261 tkr och synbarheten i media 
ökade. Arbete med påverkansarbete riktat mot beslutsfattare har pågått mer aktivt än på många år. 

Några nya kurser har startat. I Malmö och Kristianstad har Svenska för invandrare (SFI) börjat och i 
Malmö har studiemotiverande folkhögskolekurser (SMF) med inriktning på assistentutbildning börjat.  

Fr.o.m 1 februari 2016 finns ett tvåårigt avtal med Kristianstad kommun gällande boende för 
ensamkommande flyktingbarn. Avtalet innebär att kommunen driver ett HVB boende i lokaler som de hyr 
på Furuboda. Avtalet ger 7 mkr/år i intäkter men samtidigt har möjligheten att arrangera 
konferensverksamhet och tillgång på rum för sommarverksamheten minskat något. Avtalet löper t.o.m 
den 1 februari 2018. 
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Insamling, opinion och påverkansarbete 
Intäkterna från den påbörjade insamlingen ska skapa en trygg bas för Furubodas arbete på längre sikt. 
Gåvorna kommer så småningom att täcka de kostnader i verksamheten som det statliga bidraget inte  
räcker till. Detta kommer att ge Furuboda ett oberoende från lynnigheten i statliga medlen och möjlighet 
att bedriva verksamhet mer långsiktigt, på egna villkor. 

Vi har rekryterat 540 månadsgivare, som skänker en gåva till Furuboda varje månad. Månadsgivarna har 
framförallt värvats via rekryterare som knackat dörr runt om i Skåne samt via telefonkampanjer. 
Kampanjer för att rekrytera andra givare till Furuboda har gjorts via direkt adresserade brev samt bilagor i 
Kristianstadsbladet. Vi har också lanserat Furubodas gåvoshop som haft försäljning av symboliska gåvor 
inför julen. 

För att öka kännedomen om Furuboda och bli en större påverkansaktör inom vårt kompetensområde så 
har vi jobbat med kommunikationsförstärkande insatser och PR. Furuboda har fått ett 90-konto och 
uppfyller därmed kraven som svensk insamlingskontroll ställer på insamlingsorganisationer.  

Furuboda har tagit fram gratisannonser för google och även för papptidningar som skickats ut till 
dagstidningar. Ett 30-tal olika tidningar har tagit emot dessa för spridning. Det har skickats ut 
debattartiklar, pressmeddelande, inbjudningar till ministrar och brev till andra viktiga aktörer. 

Testamente från privatpersoner har under många år varit en viktig del av föreningens intäkter. Under 
2017 har vi mottagit 875 tkr i testamente ( föregående år 442 tkr). 

Furubodas ambassadörer, som är unga personer med egen erfarenhet av funktionsnedsättning, har 
genomfört besök och föreläsningar för bland annat skolungdomar, högskolestudenter, myndigheter och 
ideella föreningar. Under året har de mött över 1000 personer. I sina föreläsningar och möten berättar de 
sina egna livshistorier och sätter fokus på att alla är unika och lika värda.  

Furubodas Kompetensplattform har anordnat föreläsningar och utbildningar för dem som möter 
människor i behov av stöd och assistans och till dem som själv lever med en funktionsnedsättning. 

  
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
I början av 2018 har information om ett testamente om 1 079 tkr som tillfaller Furubodas verksamhet 
erhållits. 

  
Carl Jönssons stiftelse 
Carl Jönssons stiftelse har bidragit på ett fantastiskt sätt till Furubodas verksamhet under flera år. Under 
2017 bidrog stiftelsen med 3 000 tkr. Tack vare denna generösa gåva har flera deltagare fått både 
assistans, boende och de behandlingsinsatser de behövt. 

  
Kvalitetsarbete 
Under året har kontinuerligt kvalitetsarbete genomförts i folkhögskolans verksamhet. En särskild 
kvalitetsgrupp är utsedd och folkhögskolans rektor ansvarar för arbete och rapportering. Ett viktigt 
resultat av kvalitetsarbetet är den pedagogiska plattform som skolan har efter en process i 
personalgruppen. 
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Kompetensutveckling och personal 
Under ledning av personalchefen har kontinuerligt personalarbete pågått. Det finns en skyddskommitté, 
en kvalitetsgrupp, en krisgrupp och ett nära samarbete med personalens fackliga representanter som även 
har två personer närvarande vid styrelsens möte.  

En gemensam personaldag genomfördes i oktober och en dag för alla lärare och pedagoger genomfördes i 
december runt folkbildningspedagogik.  

  
Ägarförhållanden 
Föreningen Furuboda Åhus är moderbolag till det helägda dotterbolaget Furuboda Assistans AB 
(556682-3638) som etablerades 2005. Ledningen i bolaget utgörs av VD samt sex enhetschefer varav två 
placerade vid kontor i Lund samt en placerad i Karlskrona. Furuboda Assistans AB har under året tecknat 
12 nya avtal och hade vid årets utgång totalt 64 (52) kunder. Vid utgången av året uppgick antalet 
genomförda assistanstimmar till 407 453 (359 972) vilket är en ökning med 13 %. Dotterbolaget har 
lämnat ett koncernbidrag till föreningen med 2 600 tkr (3 000 tkr). 

Ett större samarbete mellan Föreningen Furuboda och Furuboda Assistans AB resulterade i nytt  
samarbetsavtal hösten 2017. 
Detta innebär att från och med hösten 2017 verkställer Furuboda Assistans AB den personliga assistansen 
åt deltagare på folkhögskolan med beviljad assistans. Under hösten 2017 omfattade den 
verksamhetsgrenen 7 kunder. 
  
Sedan år 2000 är Furuboda en av medlemmarna i den förening som är huvudman för Österlens 
Folkhögskola. Övriga medlemmar vid årets ingång Tomelilla kommun samt Folkbildningsföreningen i 
Malmö. 
  
  
Företaget har sitt säte i Kristanstad. 
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Flerårsöversikt (Tkr)           
            
Moderbolaget 2017 2016 2015 2014 2013 
Genomförda deltagarveckor Fhsk * 4 525 4 640 4 680 5 045 4 878 
Extra platser, allmän kurs 1 340 878 600 814 416 
Medelantal anställda 136 151 151 155 168 
Personalkost/verksamhetens 
intäkter (%) 75 79 89 80 79 
Verksamhetens intäkter ( tkr ) 93 747 96 598 86 360 93 174 98 599 
Verksamhetens kostnader exkl. 
avskrivningar( tkr) 89 587 93 557 93 207 90 697 97 619 
Gåvointäkter ( tkr ) 5 107 3 836 2 205 1 189 8 221 
Kassalikviditet (%) 120 93 78 117 127 
Soliditet (%) 56 53 51 59 61 
            
För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. 
  
* Exklusive deltagarveckor SMF 5 769 st ( 2 157 st ) SMF= studiemotiverande folkhögskolekurs. 
  
Förändring av eget kapital 
Koncernen  

Ändamålsbe- 
stämda medel 

Balanserade vinstmede 
inkl. årets resultat Totalt 

        
Belopp vid årets ingång 22 388 851 27 132 826 49 521 677 
Upplösning 
ändamålsbestäm -1 559 787 1 559 787 0 
Avsättning 
ändamålsbestämda medel 1 030 658 -1 030 658 0 
Årets resultat   -2 463 204 -2 463 204 
Belopp vid årets utgång 21 859 722 25 198 751 47 058 473 
        
Moderbolaget  

Ändamålsbe- 
stämda medel 

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat Totalt 

          
Belopp vid årets ingång 22 388 851 17 437 330 1 892 977 41 719 158 
Disposition enligt beslut av 
årets årsstämma:  1 892 977 -1 892 977 0 
Upplösning 
ändamålsbestämda medel -1 559 787  1 559 787 0 
Avsättning 
ändamålsbestämda medel 1 030 658  -1 030 658 0 
Årets resultat    2 337 409 2 337 409 
Belopp vid årets utgång 21 859 722 19 330 307 2 866 538 44 056 567 
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Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 
  
balanserad vinst 19 330 307 
årets vinst 2 866 538 
 22 196 845 
  
disponeras så att 
i ny räkning överföres 22 196 845 
  
Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter. 
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Koncernens 
Resultaträkning 

Not 2017-01-01 
-2017-12-31 

2016-01-01 
-2016-12-31 

  
 

 

 
Rörelsens intäkter           
Nettoomsättning   141 715 244   125 740 246   
Bidrag 1 28 789 420   30 634 840   
Gåvor   5 106 798   3 836 481   
Medlemsavgifter   165 080   186 905   
Projektintäkter 2 24 997 725   23 259 391   
Löneanslag   10 109 442   15 021 460   
Övriga rörelseintäkter   136 748   133 418   
    211 020 457   198 812 741   
            
Rörelsens kostnader           
Fastighetskostnader   -3 197 158   -3 833 563   
Övriga externa kostnader 3 -18 803 900   -15 276 256   
Personalkostnader 4 -187 668 085   -171 106 356   
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar   -4 359 051   -4 535 250   
Övriga rörelsekostnader   -55 116   -211 827   
    -214 083 310   -194 963 252   
Rörelseresultat 5 -3 062 853   3 849 489   
            
Resultat från finansiella poster           
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar 6 385 830   819 068   
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   751   4 338   
Räntekostnader och liknande resultatposter   -444 096   -357 989   
    -57 515   465 417   
Resultat efter finansiella poster   -3 120 368   4 314 906   
            
Resultat före skatt   -3 120 368   4 314 906   
            
Skatt på årets resultat   -700 498   -688 841   
Uppskjuten skatt   1 357 662   -137 096   
Årets resultat   -2 463 204   3 488 969   
Moderbolagets andel av årets resultat   -2 463 204   3 488 969   
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TILLGÅNGAR 7         
            
Anläggningstillgångar           
            
Materiella anläggningstillgångar           
Byggnader och mark 8 42 443 100   43 499 702   
Datautrustning 9 1 160 239   1 741 707   
Fordon 10 217 425   502 924   
Inventarier 11 4 645 732   5 153 433   
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 12, 13 160 953   1 691 715   
    48 627 449   52 589 481   
            
Finansiella anläggningstillgångar           
Andra långfristiga värdepappersinnehav 14, 15 4 398 903   4 462 177   
Summa anläggningstillgångar   53 026 352   57 051 658   
            
Omsättningstillgångar           
            
Varulager m m           
Färdiga varor och handelsvaror   18 763   20 277   
            
Kortfristiga fordringar           
Kundfordringar   6 110 110   6 177 865   
Aktuella skattefordringar   292 689   60 472   
Övriga fordringar   7 666   30 373   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 20 408 769   16 055 619   
    26 819 234   22 324 329   
            
Kassa och bank 17 17 020 163   11 870 104   
Summa omsättningstillgångar   43 858 160   34 214 710   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   96 884 512   91 266 368   
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EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            
Eget kapital           
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare           
Ändamålsbestämda medel 18 21 859 722   22 388 851   
Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat   25 198 751   27 132 824   
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare   47 058 473   49 521 675   
            
Summa eget kapital   47 058 473   49 521 675   
Avsättningar           
Avsättningar för uppskjuten skatt   233 200   1 590 862   
            
Långfristiga skulder 7, 19         
Skulder till kreditinstitut   13 169 799   13 719 648   
            
Kortfristiga skulder           
Skulder till kreditinstitut   549 848   649 848   
Förskott från kunder   4 099 593   3 469 762   
Leverantörsskulder   3 555 228   3 082 957   
Övriga skulder   10 602 152   10 325 481   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 17 616 219   8 906 135   
    36 423 040   26 434 183   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   96 884 512   91 266 368   
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Den löpande verksamheten           
Resultat efter finansiella poster   -3 120 368   4 314 906   
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 21 3 263 729   4 158 178   
Betald skatt   424 947   -1 764 175   
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital   568 308   6 708 909   
            
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital           
Förändring av varulager och pågående arbeten   1 514   51 607   
Förändring av kortfristiga fordringar   -4 262 688   -10 060 875   
Förändring av kortfristiga skulder   10 088 857   1 831 429   
Kassaflöde från den löpande verksamheten   6 395 991   -1 468 930   
            
Investeringsverksamheten           
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -809 504   -3 210 370   
Försäljning av materiella anläggningstillgångar   150 146   0   
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   -384 230   -162 540   
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   447 504   1 751 130   
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -596 084   -1 621 780   
            
Finansieringsverksamheten           
Amortering av lån   -649 848   -649 848   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    -649 848   -649 848   
            
Årets kassaflöde   5 150 059   -3 740 558   
            
Likvida medel vid årets början           
Likvida medel vid årets början   11 870 104   15 610 662   
Likvida medel vid årets slut   17 020 163   11 870 104   
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Rörelsens intäkter           
Nettoomsättning   24 510 439   23 525 993   
Övriga rörelseintäkter   68 114   133 418   
Medlemsavgifter   165 080   186 905   
Gåvor   5 106 798   3 836 481   
Bidrag 1 28 789 420   30 634 840   
Projektintäkter 2 24 997 725   23 259 391   
Löneanslag   10 109 442   15 021 460   
    93 747 018   96 598 488   
            
Rörelsens kostnader           
Fastighetskostnader   -3 197 158   -3 833 563   
Övriga externa kostnader 3 -15 867 214   -13 527 807   
Personalkostnader 4 -70 467 020   -75 983 403   
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar   -4 321 917   -4 436 226   
Övriga rörelsekostnader   -55 116   -211 827   
    -93 908 425   -97 992 826   
Rörelseresultat 5, 22 -161 407   -1 394 338   
            
Resultat från finansiella poster           
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar 6 385 830   819 068   
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   10   399   
Räntekostnader och liknande resultatposter   -487 024   -404 956   
    -101 184   414 511   
Resultat efter finansiella poster   -262 591   -979 827   
            
Bokslutsdispositioner 23 2 600 000   3 000 000   
Resultat före skatt   2 337 409   2 020 173   
            
Årets resultat   2 337 409   2 020 173   
 
Fördelning av årets resultat     
 
Årets resultat enligt resultaträkningen  2 337 409   2 020 173 
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel  1 559 787   1 611 769 
Avsättning till ändamålsbestämda medel  -1 030 658   -1 738 965 
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital  2 866 538   1 892 977 
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TILLGÅNGAR 7         
            
Anläggningstillgångar           
            
Materiella anläggningstillgångar           
Byggnader och mark 8 42 443 100   43 499 702   
Datautrustning 9 1 160 239   1 741 707   
Fordon 10 166 841   333 694   
Inventarier 11 4 645 732   5 153 433   
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 12, 13 160 953   1 691 715   
    48 576 865   52 420 251   
            
Finansiella anläggningstillgångar           
Andelar i koncernföretag 24, 25 100 000   100 000   
Andra långfristiga värdepappersinnehav 14, 15 4 398 903   4 462 177   
    4 498 903   4 562 177   
Summa anläggningstillgångar   53 075 768   56 982 428   
            
Omsättningstillgångar           
            
Varulager m m           
Färdiga varor och handelsvaror   18 763   20 277   
            
Kortfristiga fordringar           
Kundfordringar   2 911 468   5 503 720   
Övriga fordringar   3 456   28 850   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 5 388 268   5 630 879   
    8 303 192   11 163 449   
            
Kassa och bank   16 661 163   9 911 893   
Summa omsättningstillgångar   24 983 118   21 095 619   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   78 058 886   78 078 047   
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EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            
Eget kapital           
Bundet eget kapital           
Ändamålsbestämda fonder 18 21 859 722   22 388 851   
            
Fritt eget kapital           
Balanserad vinst eller förlust   19 330 307   17 437 329   
Årets resultat   2 866 538   1 892 977   
    22 196 845   19 330 306   
Summa eget kapital   44 056 567   41 719 157   
            
Långfristiga skulder 7, 19         
Skulder till kreditinstitut   13 169 799   13 719 648   
            
Kortfristiga skulder           
Skulder till kreditinstitut   549 848   649 848   
Förskott från kunder   4 099 593   3 469 762   
Leverantörsskulder   2 894 731   2 306 322   
Skulder till koncernföretag   4 143 096   6 827 839   
Aktuella skatteskulder   2 501   55 157   
Övriga skulder   3 069 431   3 250 112   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 6 073 320   6 080 202   
Summa kortfristiga skulder   20 832 520   22 639 242   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   78 058 886   78 078 047   
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Den löpande verksamheten           
Resultat efter finansiella poster   -262 591   -979 827   
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 21 4 652 890   3 922 059   
Betald skatt   -52 656   -11 239   
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital   4 337 643   2 930 993   
            
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet           
Förändring av varulager och pågående arbete   1 514   51 607   
Förändring av kortfristiga fordringar   2 860 257   -1 089 265   
Förändring av kortfristiga skulder   -1 654 066   -1 066 229   
Kassaflöde från den löpande verksamheten   5 545 348   827 106   
            
Investeringsverksamheten           
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -809 504   -3 210 370   
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   -384 230   -162 540   
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   447 504   1 751 130   
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -746 230   -1 621 780   
            
Finansieringsverksamheten           
Amortering av lån   -649 849   -649 848   
Erhållet koncernbidrag   2 600 000   3 000 000   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   1 950 151   2 350 152   
            
Årets kassaflöde   6 749 269   1 555 478   
            
Likvida medel vid årets början           
Likvida medel vid årets början   9 911 893   8 356 415   
Likvida medel vid årets slut   16 661 162   9 911 893   
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Noter 
  
Redovisnings- och värderingsprinciper 
  
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  
  
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 
  
Intäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
  
Gåvor 
Gåvor i form av kontanter redovisas enligt kontantprincipen. Gåvor som utgörs av annat än kontanta 
medel värderas till marknadsvärdet vid gåvotillfället med undantag för värdepapper som värderas till  
75 % av marknadsvärdet vid gåvotillfället. 
  
Medlemsavgifter 
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemsskap i föreningen. Medlemsavgifter intäktsförs vid 
inbetalning från medlemmen. 
  
Koncernredovisning 
  
Konsolideringsmetod 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters 
identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. 
Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade 
nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill. 
  
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade 
vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar 
ett nedskrivningsbehov. 
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Anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.  
  
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. I de fall anläggningstillgångarna består av olika 
komponenter där varje del har en förväntad nyttjandeperiod som skiljer sig väsentligt från övriga delar av 
tillgången, sker avskrivningar av sådana komponenter var för sig utifrån varje komponents bedömda 
nyttjandeperiod. Utgifter som förväntas tillföra framtida ekonomiska fördelar, exempelvis genom 
kapacitetsförbättringar eller kostnadsrationaliseringar, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för 
reparation och underhåll redovisas som kostnader. 
  
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till 
väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: 
  
Byggnader 2,5-6,7 %   
Byggnadsinventarier 10-20 %   
Markanläggningar 4,5-5 %   
Fordon 15 %   
Datautrustning 25-30 %   
Inventarier 8-20 %   
      
Finansiella instrument 
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när 
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen 
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i 
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från 
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. 
  
Kundfordringar/kortfristiga fordringar 
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som 
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 
  
Leverantörsskulder 
Leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. 
  
Inkomstskatter  
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i 
eget kapital. 
  
Aktuell skatt 
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per 
balansdagen. 
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Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. 
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder 
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive 
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. 
  
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med 
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av 
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten 
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. 
  
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga 
överskott. 
  
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna 
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver. 
  
Koncernbidrag 
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 
  
Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 
  
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker 
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har 
en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i 
investeringsverksamheten.  
  
Nyckeltalsdefinitioner 
Kassalikviditet (%) 
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder. 
 
Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning. 
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Not 1 Bidrag 
Koncernen 
  2017 2016   
        
Uppdelning bidrag     
Allmänt statsbidrag, Folkbildningsrådet 8 263 720 8 462 240   
Förstärkningsbidrag, Folkbildningsrådet 3 994 700 4 775 600   
SPSM särskilt utbildningsstöd 14 657 000 15 369 000   
SPSM tilläggsbidrag 1 874 000 2 028 000   
  28 789 420 30 634 840   
        
Moderbolaget 
  2017 2016   
        
Uppdelning bidrag     
Allmänt statsbidrag, Folkbildningsrådet 8 263 720 8 462 240   
Förstärkningsbidrag, Folkbildningsrådet 3 994 700 4 775 600   
SPSM särskilt utbildningsstöd 14 657 000 15 369 000   
SPSM tilläggsbidrag 1 874 000 2 028 000   
  28 789 420 30 634 840   
        
  
Not 2 Projektintäkter 
Koncernen 
  2017 2016   
        
        
Folkbildningsrådet     
Etableringskurs 4 867 000 3 050 000   
SMF 4 776 000 3 843 000   
Svenska från dag ett 520 400 255 300   
Arvsfonden, ESF, Arbetsförmedlingen samt övriga motparter     
Övriga projekt uppdragsutbildningar 14 834 325 16 111 091   
  24 997 725 23 259 391   
        
Moderbolaget 
  2017 2016   
        
        
Folkbildningsrådet     
Etableringskurs 4 867 000 3 050 000   
SMF 4 776 000 3 843 000   
Svenska från dag ett 520 400 255 300   
Arvsfonden, ESF, Arbetsförmedlingen samt övriga motparter     
Övriga projekt uppdragsutbildningar 14 834 325 16 111 091   
  24 997 725 23 259 391   
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Not 3 Arvode till revisorer 
Koncernen 
  
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, 
övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat 
biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga 
arbetsuppgifter. 
  
  2017 2016   
        
Ernst & Young     
Revisionsuppdrag 235 250 235 250   
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 20 000 0   
  255 250 235 250   
        
Moderbolaget 
  
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, 
övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat 
biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga 
arbetsuppgifter. 
  
  2017 2016   
        
Ernst & Young AB     
Revisionsuppdrag 172 250 172 250   
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 20 000 0   
  192 250 172 250   
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Not 4 Anställda och personalkostnader 
Koncernen 
  2017 2016   
Medelantalet anställda       
Kvinnor 254 239   
Män 109 109   
  363 348   
Löner och andra ersättningar       
Styrelse, verksamhetschef och verkställande direktör 1 660 803 1 973 381   
Övriga anställda 133 635 575 121 200 723   
  135 296 378 123 174 104   
        
Sociala kostnader       
Pensionskostnader för styrelse, verksamhetschef och 
verkställande direktör 348 825 479 685   
Pensionskostnader för övriga anställda 6 527 539 6 834 808   
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 44 788 158 38 978 730   
  51 664 522 46 293 223   
        
Ersättning för löner -2 290 470 -1 938 069   
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 184 670 430 167 529 258   
        
Moderbolaget 
  2017 2016   
Medelantalet anställda       
Kvinnor 91 101   
Män 45 50   
  136 151   
Löner och andra ersättningar       
Styrelse, verksamhetschef och verkställande direktör 818 598 1 124 267   
Övriga anställda 48 091 690 52 105 648   
  48 910 288 53 229 915   
        
Sociala kostnader       
Pensionskostnader för styrelse, verksamhetschef och 
verkställande direktör 194 676 325 536   
Pensionskostnader för övriga anställda 3 446 466 3 498 330   
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 16 461 960 17 703 289   
  20 103 102 21 527 155   
        
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 69 013 390 74 757 070   
        
Könsfördelning bland ledande befattningshavare       
Andel kvinnor i styrelsen 60 % 56 %   
Andel män i styrelsen 40 % 44 %   
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 63 % 50 %   
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 37 % 50 %   
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Not 5 Resultat folkbildningsverksamheten 
Koncernen 
  2017 2016   
        
Intäkter 71 640 000 74 923 000   
Kostnader -76 756 000 -80 222 000   
Resultat innan finansiella poster -5 116 000 -5 299 000   
        
Moderbolaget 
  2017 2016   
        
Intäkter 71 640 000 74 923 000   
Kostnader -76 756 000 -80 222 000   
Resultat innan finansiella poster -5 116 000 -5 299 000   
        
Not 6 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 
Koncernen 
  2017 2016   
        
Erhållna utdelningar 1 600 48 117   
Ej realiserad avkastning 384 230 162 540   
Realiserad avkastning 0 608 411   
  385 830 819 068   
        
Moderbolaget 
  2017 2016   
        
Erhållna utdelningar 1 600 48 117   
Ej realiserad avkastning 384 230 162 540   
Realiserad avkastning 0 608 411   
  385 830 819 068   
        
  
Not 7 Ställda säkerheter 
Koncernen 
  2017-12-31 2016-12-31   
        
För skulder till kreditinstitut:     
Företagsinteckningar 4 400 000 4 400 000   
Fastighetsinteckningar 23 313 000 23 313 000   
  27 713 000 27 713 000   
        
Moderbolaget 
  2017-12-31 2016-12-31   
        
För skulder till kreditinstitut:     
Företagsinteckningar 4 000 000 4 000 000   
Fastighetsinteckningar 23 313 000 23 313 000   
  27 313 000 27 313 000   
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Not 8 Byggnader och mark 
Koncernen 
  2017-12-31 2016-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 108 756 263 108 650 586   
Inköp 144 863 123 190   
Försäljningar/utrangeringar -669 384 -71 000   
Omklassificeringar 797 172 53 487   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 109 028 914 108 756 263   
        
Ingående avskrivningar -54 794 752 -52 763 185   
Försäljningar/utrangeringar 669 384 71 000   
Årets avskrivningar -1 998 637 -2 102 567   
Utgående ackumulerade avskrivningar -56 124 005 -54 794 752   
        
Ingående ack. avskrivning mot investeringsbidrag -500 000 -500 000   
Utgående ack. avskrivning mot investeringsbidrag -500 000 -500 000   
        
Ingående ack. avskrivning mot investeringsfond -9 961 809 -9 961 809   
Utgående ack. avskrivning mot investeringsfond -9 961 809 -9 961 809   
        
Utgående redovisat värde 42 443 100 43 499 702   
        
Moderbolaget 
  2017-12-31 2016-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 108 756 263 108 650 586   
Inköp 144 863 123 190   
Försäljningar/utrangeringar -669 384 -71 000   
Omklassificeringar 797 172 53 487   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 109 028 914 108 756 263   
        
Ingående avskrivningar -54 794 752 -52 763 185   
Försäljningar/utrangeringar 669 384 71 000   
Årets avskrivningar -1 998 637 -2 102 567   
Utgående ackumulerade avskrivningar -56 124 005 -54 794 752   
        
Ingående ack. avskrivning mot investeringsbidrag -500 000 -500 000   
Utgående ack. avskrivning mot investeringsbidrag -500 000 -500 000   
        
Ingående ack. avskrivning mot investeringsfond -9 961 809 -9 961 809   
Utgående ack. avskrivning mot investeringsfond -9 961 809 -9 961 809   
        
Utgående redovisat värde 42 443 100 43 499 702   
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Not 9 Datautrustning 
Koncernen 
  2017-12-31 2016-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 16 378 301 15 621 576   
Inköp 239 743 753 967   
Försäljningar/utrangeringar -926 822 -721 085   
Omklassificeringar 0 723 843   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 691 222 16 378 301   
        
Ingående avskrivningar -14 636 594 -14 500 508   
Försäljningar/utrangeringar 916 674 626 839   
Årets avskrivningar -811 063 -762 925   
Utgående ackumulerade avskrivningar -14 530 983 -14 636 594   
        
Utgående redovisat värde 1 160 239 1 741 707   
Moderbolaget 
  2017-12-31 2016-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 16 378 301 15 621 576   
Inköp 239 743 753 967   
Försäljningar/utrangeringar -926 822 -721 085   
Omklassificeringar 0 723 843   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 691 222 16 378 301   
        
Ingående avskrivningar -14 636 594 -14 500 508   
Försäljningar/utrangeringar 916 674 721 085   
Årets avskrivningar -811 063 -857 171   
Utgående ackumulerade avskrivningar -14 530 983 -14 636 594   
        
Utgående redovisat värde 1 160 239 1 741 707   
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Not 10 Fordon 
Koncernen 
  2017-12-31 2016-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 2 987 691 2 946 191   
Inköp 0 41 500   
Försäljningar/utrangeringar -495 280 0   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 492 411 2 987 691   
        
Ingående avskrivningar -2 430 801 -2 069 214   
Försäljningar/utrangeringar 413 768 0   
Årets avskrivningar -203 987 -361 587   
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 221 020 -2 430 801   
        
Ingående ack. avskrivningar på gåva -53 966 -53 966   
Utgående ack. avskrivningar på gåva -53 966 -53 966   
        
Utgående redovisat värde 217 425 502 924   
        
Moderbolaget 
  2017-12-31 2016-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 2 327 331 2 285 831   
Inköp 0 41 500   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 327 331 2 327 331   
        
Ingående avskrivningar -1 939 671 -1 677 108   
Årets avskrivningar -166 853 -262 563   
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 106 524 -1 939 671   
        
Ingående ack. avskrivningar mot gåva -53 966 -53 966   
Utgående ack. avskrivningar mot gåva -53 966 -53 966   
        
Utgående redovisat värde 166 841 333 694   
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Not 11 Inventarier 
Koncernen 
  2017-12-31 2016-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 28 381 438 27 623 331   
Inköp 250 711 692 773   
Försäljningar/utrangeringar -138 324 -295 288   
Omklassificeringar 586 951 360 622   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 29 080 776 28 381 438   
        
Ingående avskrivningar -20 404 184 -19 391 303   
Försäljningar/utrangeringar 138 324 295 288   
Årets avskrivningar -1 345 363 -1 308 169   
Utgående ackumulerade avskrivningar -21 611 223 -20 404 184   
        
Ingående ack. avskrivningar mot fond -2 823 821 -2 823 821   
Utgående ack. avskrivningar mot fond -2 823 821 -2 823 821   
        
Utgående redovisat värde 4 645 732 5 153 433   
        
Moderbolaget 
  2017-12-31 2016-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 28 281 614 27 523 507   
Inköp 250 711 692 773   
Försäljningar/utrangeringar -38 500 -295 288   
Omklassificeringar 586 951 360 622   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 29 080 776 28 281 614   
        
Ingående avskrivningar -20 304 360 -19 291 479   
Försäljningar/utrangeringar 38 500 295 288   
Årets avskrivningar -1 345 363 -1 308 169   
Utgående ackumulerade avskrivningar -21 611 223 -20 304 360   
        
Ingående ack. avskrivningar mot fond -2 823 821 -2 823 821   
Utgående ack. avskrivningar mot fond -2 823 821 -2 823 821   
        
Utgående redovisat värde 4 645 732 5 153 433   
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Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar 
Koncernen 
  2017-12-31 2016-12-31   
        
Värme energianläggning 86 393 641 230   
Renovering villor internat folkhögskolan 74 560 783 937   
IT system 0 258 283   
Övrigt 0 8 265   
  160 953 1 691 715   
        
Moderbolaget 
  2017-12-31 2016-12-31   
        
Värme energianläggning 86 393 641 230   
Renovering villor internat folkhögskolan 74 560 783 937   
IT system 0 258 283   
Övrigt 0 8 265   
  160 953 1 691 715   
        
  
Not 13 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar 
Koncernen 
  2017-12-31 2016-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 1 691 715 1 230 727   
Inköp 174 188 1 598 940   
Omklassificeringar -1 704 950 -1 137 952   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 160 953 1 691 715   
        
Utgående redovisat värde 160 953 1 691 715   
        
Moderbolaget 
  2017-12-31 2016-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 1 691 715 1 230 727   
Inköp 174 188 1 598 940   
Omklassificeringar -1 704 950 -1 137 952   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 160 953 1 691 715   
        
Utgående redovisat värde 160 953 1 691 715   
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Not 14 Andra långfristiga värdepappersinnehav 
Koncernen 
  2017-12-31 2016-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 4 462 177 5 442 356   
Försäljningar/utrangeringar -447 504 -1 142 719   
Inköp 384 230 162 540   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 398 903 4 462 177   
        
Utgående redovisat värde 4 398 903 4 462 177   
        
Moderbolaget 
  2017-12-31 2016-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 4 462 177 5 442 356   
Försäljningar/utrangeringar -447 504 -1 142 719   
Inköp 384 230 162 540   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 398 903 4 462 177   
        
Utgående redovisat värde 4 398 903 4 462 177   
        
  
Not 15 Andra långfristiga värdepappersinnehav 
Koncernen 
 
 
  

Anskaff. 
värde 

Bokfört 
värde 

Marknads- 
värde 

Marknadsnoterade aktier 2 930 781 2 930 781 3 988 393 
Fonder och likvida tillgångar 1 468 122 1 468 122 1 483 939 
  4 398 903 4 398 903 5 472 332 
        
Moderbolaget 
 
 
  

Anskaff. 
värde 

Bokfört 
värde 

Marknads- 
värde 

Marknadsnoterade aktier 2 930 781 2 930 781 3 988 393 
Fonder och likvida tillgångar 1 468 122 1 468 122 1 483 939 
  4 398 903 4 398 903 5 472 332 
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Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Koncernen 
  2017-12-31 2016-12-31   
        
Övriga upplupna intäkter 19 177 918 15 326 738   
Förutbetalda hyror 551 352 338 487   
Övriga förutbetalda kostnader 679 499 390 394   
  20 408 769 16 055 619   
        
Moderbolaget 
  2017-12-31 2016-12-31   
        
Övriga upplupna intäkter 4 261 735 4 970 116   
Förutbetalda hyror 551 352 338 487   
Övriga förutbetalda kostnader 575 181 322 276   
  5 388 268 5 630 879   
        
  
Not 17 Checkräkningskredit 
Koncernen 
  2017-12-31 2016-12-31   
        
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 9 000 000 9 000 000   
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Not 18 Ändamålsbestämda fonder 
Koncernen 
 

 
  

Belopp vid 
årets 

ingång 

Upplösning 
ändamåls- 
bestämda 

medel 

Avsättning 
ändamåls- 
bestämda 

medel 

Belopp vid 
årets 

utgång 
Investerings- och reparationsfond 10 700 763 -360 036 360 000 10 700 727 
Vistelsefond 1 891 844 -562 203 562 000 1 891 641 
Furuboda Assistans feriefond 350 000 -95 701 95 701 350 000 
Fond Alectamedel 1 333 382 -99 706 0 1 233 676 
Donationsfonder 4 317 039 0 12 957 4 329 996 
Gåvofond 3 795 823 -442 141 0 3 353 682 
  22 388 851 -1 559 787 1 030 658 21 859 722 
          
Moderbolaget 
 

 
  

Belopp vid 
årets 

ingång 

Upplösning 
ändamåls- 
bestämda 

medel 

Avsättning 
ändamåls- 
bestämda 

medel 

Belopp vid 
årets 

utgång 
Investerings- och reparationsfond 10 700 763 -360 036 360 000 10 700 727 
Vistelsefond 1 891 844 -562 203 562 000 1 891 641 
Furuboda Assistans feriefond 350 000 -95 701 95 701 350 000 
Fond Alectamedel 1 333 382 -99 706 0 1 233 676 
Donationsfonder 4 317 039 0 12 957 4 329 996 
Gåvofond 3 795 823 -442 141 0 3 353 682 
  22 388 851 -1 559 787 1 030 658 21 859 722 
          
Not 19 Långfristiga skulder 
Koncernen 
  2017-12-31 2016-12-31   
        
Förfaller senare än fem år efter balansdagen      
Skulder till kreditinstitut 10 970 407 11 120 256   
  10 970 407 11 120 256   
        
Moderbolaget 
  2017-12-31 2016-12-31   
        
Förfaller senare än fem år efter balansdagen      
Skulder till kreditinstitut 10 970 407 11 120 256   
  10 970 407 11 120 256   
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Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Koncernen 
  2017-12-31 2016-12-31   
        
Personalrelaterade kostnader 13 881 543 4 522 282   
Förutbetalda intäkter 2 939 784 3 141 210   
Övriga upplupna kostnader 794 892 1 242 643   
  17 616 219 8 906 135   
        
Moderbolaget 
  2017-12-31 2016-12-31   
        
Personalrelaterade kostnader 2 522 719 2 752 386   
Förutbetalda intäkter 2 939 784 3 141 210   
Övriga upplupna kostnader 610 817 186 606   
  6 073 320 6 080 202   
        
Not 21 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
Koncernen 
  2017-12-31 2016-12-31   
        
Avskrivningar 4 359 051 4 535 250   
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar 262 340 -514 167   
Förändringar i avsättningar -1 357 662 137 095   
  3 263 729 4 158 178   
        
Moderbolaget 
  2017-12-31 2016-12-31   
        
Avskrivningar 4 321 917 4 436 226   
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar 330 973 -514 167   
  4 652 890 3 922 059   
        
  
Not 22 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 
Moderbolaget 
  2017 2016   
        
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i 
koncernen 0,00 % 0,00 %   
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i 
koncernen 1,80 % 1,99 %   
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Not 23 Bokslutsdispositioner 
Moderbolaget 
  2017 2016   
        
Erhållit Koncernbidrag 2 600 000 3 000 000   
  2 600 000 3 000 000   
        
  
Not 24 Andelar i koncernföretag 
Moderbolaget 
  2017-12-31 2016-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 100 000 100 000   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 100 000 100 000   
        
Utgående redovisat värde 100 000 100 000   
        
  
Not 25 Specifikation andelar i koncernföretag 
Moderbolaget 
  
Namn 

Kapital- 
andel 

Rösträtts- 
andel 

Antal 
andelar 

Bokfört 
värde   

Furuboda Assistans AB 100 100 100 100 000   
        100 000   
            
  Org.nr Säte Eget kapital Resultat   

Furuboda Assistans AB 556682-3638 
Kristianstad 
Kommun 3 101 906 -2 857 777   

            
Eget kapital samt Årets resultat har angetts i sin helhet oavsett ägarandel. 
I Eget kapital ingår 78 % av obeskattade reserver. 
Med Årets resultat avses resultat efter finansiella poster. 
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Furubodas vision:
Självständiga och ansvarstagande människor 

med full delaktighet 
i ett öppet och tillgängligt samhälle
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FÖRENINGEN FURUBODA
E-post info@furuboda.se   Hemsida www.furuboda.se 

Furuboda Yngsjö Postadress 296 86 Åhus   Besöksadress Furubodavägen 247, 296 92 Yngsjö   
 Telefon 044-781 46 00
Furuboda Malmö Adress Fagerstagatan 1b, 214 44 Malmö   Telefon 040-644 65 00
Furuboda Kristianstad Adress Blekingevägen 6, 291 54 Kristianstad   Telefon 044-781 48 21

Tryck Ystad-Tryck AB   Papper 140 g MultiOffset 
Framsida Sommar på Furuboda

Baksida Strandstugan Yngsjö

Föreningen Furuboda har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll

mailto:info%40furuboda.se?subject=
http://www.furuboda.se

