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Både utmaningar och möjligheter
Här i vår verksamhetsberättelse för 2021 kan du läsa om att vi trots pandemin 
har fortsatt att utveckla vår verksamhet. Det är redan konstigt att se tillbaka på 2021 
och minnas hur hårt vi kämpade för att minska smittspridningen. Året började i hopp-
fullhet och vi såg fram emot det nya vaccinet som skulle ge tillbaka våra vanliga liv. 
Men vi fick lära oss att hålla ut. Mycket av Furubodas anläggning och extra aktiviteter 
var stängda och pandemilivet blev vardag. Det var först runt halvårsskiften som 
vaccinationskampanjerna nått så långt att en skillnad i samhället började skönjas. 

Furuboda folkhögskola präglades av en blandning mellan distans och närundervisning. 
Krisgruppsmöte hölls nästan varje vecka för att följa situationen. Det svåraste men kanske 
bästa beslutet var att genomföra vår sommarverksamhet med kortkurser trots pandemin. 
Vi gjorde vad vi kallade en ”Coronasommar” med mindre grupper och större avstånd 
vilket vi hade lärt under året som gått. Det gick bra och blev enormt uppskattat. 

Tack till alla fantastiska medarbetare som har stått kvar vid våra deltagares sida genom dessa orostider. 
Tack till alla medlemmar och givare som finns kvar hos Furubodas efter ett tufft år. Och tack till alla 
fantastiska deltagare som gör varje dag meningsfull för Furuboda att finnas till!



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021  Föreningen Furuboda 

3

Pandemin påverkade hela året, men 
genom kreativitet och uppfinnings-
rikedom kunde ändå det mesta  
genomföras som det var tänkt.

Furuboda Yngsjö - utglesning, distans och 
anpassade riktlinjer
Till stora delar gick vårtterminen 2021 att genomföra på 
plats för vissa kurser i Yngsjö, dock så var det ett stort 
pussel där bitarna skulle hamna rätt, ibland med bitar som 
inte är direkt gjorda för varandra, distansundervisning 
för några kurser och utglesning på alla tänkbara vis blev 
bekanta begrepp.
Höstterminen 2021 startade med närundervisning på 
plats på folkhögskolan i Yngsjö, med tydliga riktlinjer 
för att minimera risken för spridning. Åtgärder som 
ett speciellt lunchschema för att minimera köbildning 
och främja utglesning i matsalen och i dess anslutning, 
hålla avstånd och vara noga med handhygien likt resten 
av samhället, var också åtgärder som nyttjades för att 
hålla smittan på en armlängds avstånd. En begränsning 
av aktiviteter på plats gjordes, exempelvis genomfördes 
assistentkursens praktiska dagar om till digitala dagar. 

Furuboda Malmö - nya verksamheter trots 
pandemi
2021 var mestadels pandemi. Fokus på smittspridning och 
ständigt förändrade förutsättningar var det nya normala. 
Nya verksamheter startades eller förlängdes. 2021 blev 
som en förlängning av 2020. Mer distans. Mer försök att 
vara så mycket som möjligt på plats. Mer nya former av 
möten utan att riskera att smitta eller smittas. Från en 
månad till nästa.

Men det som kanske skiljde var att under 2020 gick vi 
på adrenalin och viljestyrka – 2021 kämpade pedagoger, 
coacher, handledare och inte minst deltagare på, utan 
pandemins slut i sikte. Som alla andra fortsatte vi hålla ut 
– som alla andra led vi av att inte få träffas, inte få trängas 
i mysiga lokaler och inte få se och höra varandra. 

Se Framtiden och Användare som experter
2021 startade Furuboda Malmö ny verksamhet – Se 

Framtiden, tillsammans med Ensamkommandes förbund 
– för att stötta personer med erfarenhet av migration att 
kunna få arbete. 

Projektet Användare som experter kunde startas som 
pilotkurs inom webbtillgänglighet för personer med egen 
erfarenhet av funktionsnedsättning och otillgängliga 
offentliga webbplatser. ”Det är så inspirerande att möta 

Folkhögskolans långa & korta kurser
Antal deltagarveckor Vårterminen Höstterminen

● Allmänna kurser 2 571 1 992  
● Särskilda kurser 2 347 1 684 
● Korta kurser      49    187

Antal deltagare

Totalt antal 273 425 
Män/kvinnor 130/143 205/220 
Med funktionsnedsättning 151 324 
Utlandsfödda 71 60

Allmänna kurser: Sex olika inriktningar fördelat 
på de tre verksamhetsorterna: Yngsjö, Malmö, 
Kristianstad.

Särskilda kurser: Användare som experter, 
Assistentkursen, Baskursen, Hundkursen (med start 
HT21), IT-kursen (avslutad VT21), Musiklinjen, 
Musik-produktion, Musikverkstan och PVI (På väg 
igen) och Vård och Omsorg. Kurserna är lokaliserade 
till Yngsjö, Malmö och Kristianstad, några genomförs 
helt eller delvis på distans.

Korta kurser: Till vår stora glädje kunde vi 
sommaren 2021 genomföra 10 stycken kurser i 
egen regi. 4 st Sound & Action, 4 st Solveckor samt 
en Sommarvecka och en Skapandekurs. Allt som 
allt deltog ca 220 deltagare och ungefär lika många 
assistenter. Samverkanskurser som genomfördes under 
året var tillsammans med Verdandi, OCD, SRF, FSDB 
samt Stadsmissionen.

Övrig deltagarverksamhet
Antal deltagare Totalt Andel Andel
  män kvinnor
●	 SMF - Studiemotiverande
 folkhögskolekurs (Kr, Ma

*
) 167 41 % 59 %

● Etableringskurs 
(Ma*)

 21 38 % 62 %
● Svenska från dag ett (Kr*)

 29 34 % 66 %
● Yrkesutbildning  
 Vård och omsorg, HT (Kr*) 27 41 % 59 %
● SFI - Svenska för   
 invandrare (Kr, Ma*) 275 35 % 65 % 
●  STOM - Stöd och  
 matchning (Kr, Ma*) 246 49 % 51 %
●  Furuboda REDO/SVS   
 (Kr, Ma, Yn

*
) 57 54 % 46 %

●  Sida vid sida (Kr, Ma
*
) 60 62 % 38 %

●  MOVES (Ma) 8 50 % 50 %
●  TIA - Tidiga insatser  
 för asylsökande (Kr*) 65 46 % 54 %
●  Se Framtiden (Ma*) 15 100 % 0 %

*) Kr = Kristianstad, Ma = Malmö, Yn = Yngsjö.

Fakta Folkhögskolan 2021Folkhögskolan 

Furuboda - ett stort och 
kreativt pussel! 
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personer med så olika möjlighet att ta del av samhället 
digitalt, som möter varandra och lär av varandra 
vad olika funktionsnedsättning innebär, och hur 
tillgänglighet kan höjas” säger Helena Jonsson, kurs och 
projektledare för Användare som experter, ett projekt 
med Vinnova-medel i samverkan med Funka.nu, IAAP 
och fem stora kommuner. 

Och flera internationella projekt
Under 2021 jobbade Malmö även med flera 
internationella Erasmus+-projekt - #respACT där vi 
sprider kunskap och metoder för att motverka näthat och 
cyberbullying med två aktörer från Tyskland och Italien, 
samt Users as experts där Furuboda med organisationer 
från Europa sprider kunskap om webbtillgänglighet. Vi 
har också genomfört praktikresor i projektet MOVES 
inom Sverige eftersom Europa varit nedstängt. Praktik 
i Örebro kan för vissa var nästan lika utmanande och 
minst lika värdefullt som praktik-veckor i Italien eller 
Tyskland, säger Katinka Neetzke Svensson, i MOVES-
projektet.

Kristianstad öppnade lokaler i Bromölla  
och Simrishamn
2021 var året då Furuboda Kristianstad expanderade 
och öppnade lokaler i Bromölla och Simrishamn. 
Allmän Kurs Kristianstad genomlevde sitt fjärde 
år och har haft högt söktryck ända sedan start. Via 
projektet Moves har unga vuxna under sex veckor 
kunnat göra praktik i Örebro. Samarbetet STOM med 
Arbetsförmedlingen avslutades och ersattes av det nya 
KROM. Aktivitetshallen växte fram under året och är nu 
tillgängligt för deltagare. 

Projektet Redo avslutades och i dess ställe startades 
Sida vid Sida. SMF-verksamheten som vi bedrivit i 
tolv år fortsätter att stärka människor och hjälpa dem 
att lyssna till sin egen röst och hitta den egna vägen 
vidare. Det svenska språket är i fokus inom ett flertal 
verksamheter, såsom hos SFI, Svenska från dag ett, 
TIA och Etableringskursen. Vi har haft praktikanter 
och frivilligarbetare som gett färg år det som händer i 
huset, och Dragica har tryggt basat i receptionen. Tre 
medarbetare anställdes och tre avslutade sin anställning 
under perioden. 

Kvalitetsarbetet i Yngsjö 
Den kvalitetsgrupp som finns på folkhögskolan i Yngsjö 
har under 2021 arbetat med en rad olika saker. Arbetet 
gällande PDV (pågående dödligt våld) som arbetsgruppen 
påbörjade under 2020 har mynnat ut i en initierad 
utredning på hur arbetet ska fortgå framöver i ärendet, 
bilden är komplex och kräver en noggrann analys för 
att en implementation ska vara lyckosam på Furuboda i 
Yngsjö. Arbetet med utredning inför implementering är 
fortskridande under 2022. Gruppen arbetar vidare med 
att uppdatera dokument med riktlinjer så att de hålls 
aktuellt och levande. Arbetet med deltagarenkäterna 
är också centrala i kvalitetsgruppensarbete, det 
innebär också utformningen av enkäterna så dessa blir 
genomförbara exempelvis med hjälp av bild stöd eller 
stöttning på annat vis.

Utvecklingsarbete under pandemin, lika 
svårt som att sälja isglass på Nordpolen!
Trots att samhället under långa tider tvingats att hantera 
smittspridningen så har den fantastiska personalen 
varit lösningsfokuserad och haft deltagarens bästa 
framför ögonen. Utvecklingsarbete har till vissa delar 
fått läggas åt sidan bara för att kunna klara vardagen i 
verksamhetens ansträngda läge. 
Framsidan av myntet är att kompetensen kring 
användandet av digitala hjälpmedel har höjts mycket 
snabbt till en högre nivå, det har ju framtvingats som 
ett sätt att hantera pandemin. Ett utvecklingsarbete 
som dock sjösattes var uppstarten utav MI (motiverande 
samtal) som är ett arbete som ska komma att genomsyra 
hela verksamheten på sikt. Till årsskiftet 20/21 
sammanställdes svaren från den genomförda enkäten 
kopplat till psykiska och fysiska måendet under terminen, 
för att kunna möta det behov av stöttning som uppstod 
i spåren av ”det nya normala”. Sjösättningen av beslutet 
att starta gymnasieutbildning i Yngsjö tog fart på allvar 
med förberedelse och planeringsarbete inför skolstarten 
augusti 2022.
Vi ser fram emot kommande år och längtar efter att 
kunna ses mer fysiskt så snart coronan tillåter! •Text: Biträdande rektorer  

Oliver Boij, Fredrik Werneskog och Kristina Lunderup

Secondhand-butiken i Furuboda Malmö. Hundkursen startade höstterminen 2021 i Yngsjö.
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• 104 anställda (ca 68 % kvinnor och 32 % män). 
Pedagoger, kursledare, assistenter, kurator, 
sjukgymnast, logoped, arbetsterapeuter, badmästare, 
fritidsledare, IT-personal, servicepersonal, 
ambassadörer, administrativ personal, chefer.

• Ca 350 kursdeltagare sammanlagt i de långa och 
korta kurserna.

• Ca 130 samtidiga deltagare på plats i verksamheten 
under terminerna.

Långa folkhögskolekurser
• Allmän kurs Behörighet: För behörighet att söka 

vidare till högre studier.
• Allmän kurs Framtid: Inriktning att möta 

framtiden, efter avslutad utbildning på Furuboda.
• Allmän kurs Omvärld: Fokus på självständighet 

och självbestämmande i livet och vardagen.
• Assistentkursen: En ettårig assistentutbildning 

med både teoretiska som praktiska moment och 
praktikperioder. Utbildningen erbjuds på plats och 
som distanskurs.

• Baskursen: Riktar sig särskilt till personer som 
har en kognitiv/intellektuell funktionsnedsättning 
och som gått särskola. Inriktning på ökad 
självständighet.

• Hundkursen: Människa och hund utvecklas 
tillsammans. Du får en grund i hundkunskap och att 
träna med hund. Du sätter ditt personliga mål med 
vad du vill uppnå.

• IT-kursen: Med målet att genom de olika ämnena 
utvecklas både kreativt och socialt.

• Musiklinjen: Utvecklar deltagaren individuellt, på 
det egna instrumentet och i samspel med andra.

• Musikproduktion: Distanskurs på halvtid 
för grundläggande och vidare kunskaper inom 
musikproduktion.

• Musikverkstan: Möjligheter att i egen takt utforska 
möjligheter att uttrycka sig musikaliskt och spela 
musik tillsammans i grupp.

• På väg igen: För deltagare med förvärvad hjärnskada 
att bygga en ny grund att stå på.

Furuboda Yngsjö 2021

Folkhögskolan Yngsjö 

Slut med torrsim, men 
pandemin är inte över…
Årets präglades av begränsningar 
på grund av pandemin, men också 
av ljuspunkter som invigning av 
nyrenoverad simhall och start av 
Hundkursen.
Den nyrenoverade simhallen invigdes 8 oktober 2021, 
med pompa och ståt. Under dagen samlades deltagare, 
personal och externa gäster för att fira invigningen. 
Simhallen används av deltagare, allmänbad, babysim och 
vattengymnastik, många berördes när vi äntligen kunde 
öppna simhallen igen. Som en deltagare uttryckte det 
”aldrig mer torrsim” visar på längtan att äntligen få glida 
ner i vattnet och simma på riktigt igen. 

Nelms metod för ökad rärelseförmåga
Projektet ska vidareutveckla Nelms metod i syfte att 
öka rörelseförmåga och den sensoriska medvetenheten 
i vattnet och på land för barn, unga och vuxna med 
funktionsnedsättning. Projektet genomförs i samarbete 
med bland andra Swedish Center for Aquatic Research, 
Furuboda Folkhögskola, Autism- och Aspergerföreningen 
Västmanland och Göteborgs Parasportförbund. Projektet 
avslutades under 2021.

Ny kurs - Hundkursen
Höstterminen 2021 startade Hundkursen på Furuboda 
folkhögskola, den vänder sig till personer som har gått 
gymnasiesärskola, riksgymnasiet eller har en förvärvad 
hjärnskada. Hundkursens deltagare får lära sig rutiner i 
vardagen med hund och träna sin egen kommunikation 
med hunden. Deltagarna lär sig om olika raser, beteende 
och hundarnas behov. Genom kunskaper om hundar 
kunna arbeta i hundbranschen eller skaffa sig en egen 
hund. Ett ekonomiskt bidrag från Kungliga Patriotiska 
Sällskapet under 3 år på 750 000 kr, bidrog att kursen 
kunde starta. Projektet påbörjades september 2019.

Sommarverksamhet
Sommarverksamheten var igång i begränsad skala. 
Grupperna var färre och mindre, men deltagare var glada 
att kunna komma till Furuboda. Det genomfördes tio 

kurser i egen regi, fyra ”Sound & Action”, fyra Solveckor 
samt en Sommarvecka och en Skapandekurs. Ca 220 
deltagare deltog och ungefär lika många assistenter. 
Samverkanskurser som genomfördes var tillsammans 
med Verdandi, OCD, SRF, FSDB samt Stadsmissionen. 

Brasaftnar och digitalt Öppet Hus
Det genomfördes några brasaftnar under ledning av Paul 
Skoog. Det blev en digital variant av Öppet Hus som 
genomfördes genom att olika filmklipp skickades ut till 
intresserade. Tyvärr gick inte heller Nyårsexplosionen att 
genomföra på grund av pandemin och smittspridningen i 
samhället. • Text: Fredrik Werneskog

Invigning av den nyrenoverade simhallen.
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Folkhögskolan Malmö 

Många projekt på gång • 26 anställda (ca 60 % kvinnor/40 % män). 
Pedagoger, handledare, coacher, studie- och yrkes-
vägledare, teamledare, chef.

• Ca 560 deltagare sammanlagt i olika projekt och 
kurser under året.

• Ca 350 samtidiga deltagare i verksamheten.

Projekt och verksamheter
• Allmän kurs och Allmän kurs Grund: Grund- 

och gymnasiebehörighet med SFI-profil.
• Användare som experter: Utvecklingsprojekt med 

pilotkurs på distans om tillgänglig webb i samarbete 
med Funka, IAAP, Malmö, Göteborg, Mölndal och 
Mjölby finansierat av Vinnova.

• Furuboda REDO: ESF-projekt för att ge 
stöd till arbete eller studier för deltagare med 
funktionsvariation eller psykisk ohälsa.

• MOVES: Praktik utomlands (på annan ort i Sverige 
2020 på grund av pandemin) för unga som varken 
arbetar eller studerar. Delprojekt inom nationellt 
samarbete finansierat av ESF.

• #respACT: Utbildningsprojekt inom Erasmus+ mot 
nätmobbning tillsammans med tyska Internationale 
Bund och italienska Enaip Veneto Impresa Sociale.

• Se Framtiden: Stöd till anställning för personer 
med erfarenhet av migration, med särskilt fokus på 
Gymnasielagen.

• SFI (Svenska för invandrare): Studie väg 2 och 3  
– På plats-, Distans- och Flexkurser.

• Sida vid Sida: ESF-projekt för att ge stöd till arbete 
eller studier för deltagare med funktionsvariation 
eller psykisk ohälsa.

• SMF: Studiemotiverande folkhögskolekurser för 
arbetssökande som vill prova studera eller behöver 
en särskilt anpassad stödinsats.

• Rusta & Matcha, Stöd och matchning: Insatser 
finansierade av Arbetsförmedlingen för att matcha 
deltagare ut i arbete.

• Users as Experts: Projekt inom Erasmus+ med 
Funka, Synthesis (Cypern) och DIAS (Tyskland), 
inriktat på att ta fram databas och metodstöd för att 
tillvarata användarexpertis.

Furuboda Malmö 2021

Pandemi, klimat och politik har snurrat 
runt omkring oss i det som blivit vår 
vardag. Full aktivitet som vanligt på 
Furuboda folkhögskola i Malmö. Nedan 
följer en sammanfattning av vad som 
hänt hos oss i stora drag.
I Moves projektet samverkar vi med Kristianstads 
enheten och har skickat två grupper (vår + höst) till vår 
samverkanspartner Stiftelse Activa, där våra deltagare 
fick bo och praktisera i Örebro under 6 veckor. Samtidigt 
har Furuboda varit mottagarorganisation för totalt fyra 
grupper under 2021 från stiftelsen, och anordnat praktik 
samt boende i Malmö och Kristianstad.

I vårt internationella Erasmus+ projekt RespAct har 
vi fortsatt att lära oss mer om näthat och deltagit på en 
digital utbildning som vår italienska partner i Erasmus+ 
projektet anordnade. Förhoppningen var även att kunna 
möta den tyska samt italienska organisationen på plats, 
men det blev digitala mötesplatser och vi planerar istället 
möten i Malmö och Stuttgart under våren 2022. 

Allmän kurs har varvat undervisning på plats i 
skolan med fjärrundervisning i Teams. Vi har haft 
en grupp med ca 20 deltagare som studerar ämnen på 
gymnasienivå och en grupp med ca 12 deltagare som 
studerar på grundskolenivå med inriktning svenska 
som andraspråk. De flesta deltagare i den gruppen har 
läst SFI hos oss tidigare. Förutom att arbeta övergripande 
tematiskt utifrån de globala målen har vi haft ett fortsatt 
stort fokus under året på att skapa goda förutsättningar 
för lärande och utveckling även när mötet sker digitalt.

2021 startade vår kurs Användare som experter 
där en grupp med olika funktionsnedsättningar 
får förutsättningar använda sina erfarenheter av 
otillgänglighet som en kompetens i arbetet för ökad 
webbtillgänglighet. Det är en pilotkurs inom ramen för 
ett Vinnovafinansierat projekt inom utmaningsdriven 
innovation. Vi har även arbetat med Users as Experts 
som är ett projekt för att utbyta och sprida kunskap i 
Europa. Users as Experts är finansierat av Erasmus+.

SFI fortsätter att växa och vi ligger nu på ca 120 deltagare. 
Vi har under året startat SFI flex och distansstudier för 
studieväg 2 och 3 för de som arbetar eller har svårt att 
vara på plats.

Sida vid Sida har jobbat på under året som gått. 
Secondhandbutiken har varit vår räddning under de 
senaste åren då dörren till praktikplatser varit stängd. 

Framlabb nyttjar effektivt den digitala världen och 
Teams plattform. I slutet av året började vi ses lite smått 
och har lektioner live.

Projektet Se Framtiden startade under 2021. Under 
året har vi etablerat grunderna i projektet bl.a. 
personalanställningar, arbets- och styrgrupp och 
samarbetet med Ensamkommandes förbund. Vi 
har också etablerat samarbeten med arbetsgivare, 
utbildningsaktörer, organisationer och myndigheter. 
Rusta och Matcha har startat under året och är i 
uppbyggnadsskedet. Projektet är för arbetssökande som 
är inskrivna på Arbetsförmedlingen och får individuellt 
stöd i sökande för jobb eller studier.
Navigator avslutades under året och våra handledare 
önskade de 39 deltagande lycka till. 

Text: Karin Berg
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Folkhögskolan Kristianstad 

2021 - året då vi styltade 
på rätt bra!

•  20 anställda (ca 65 % kvinnor/35 % män). 
Pedagoger, arbetsterapeuter, socionomer, teologer, 
jobbcoacher med flera.

• Ca 300 deltagare i de olika projekten och kurserna.
• Ca 200 samtidiga deltagare i verksamheten.

Projekt och kursverksamheter
• Allmän kurs: Folkhögskolekurs på både 

grundläggande och gymnasienivå.
• Etableringskurs:  Studier i svenska språket samt 

arbetsförberedande insatser för deltagare som 
omfattas av etableringsuppdraget. 

• KROM (Rusta och matcha): Ersatte STOM under 
2021.Ny upphandling med samma innehåll.

• MOVES: ESF-projekt som syftar till praktikutbyte 
mellan orter för unga, som varken arbetar eller 
studerar. Utbytet skulle vara internationellt men 
på grund av pandemin sker utbytet inom Sveriges 
gränser.

• SMF: Studiemotiverande folkhögskolekurser på tre 
månader.

• REDO: ESF-projekt som inriktar sig på att hjälpa 
deltagare med funktionsvariation eller psykisk 
ohälsa att komma i studier eller arbete.

• SFI (Svenska för invandrare): Alla studievägar och 
kurser.

• SIDA VID SIDA: ESF-projekt som tog över efter 
REDO med samma inriktning.

• STOM (Stöd och matchning): Upphandling med 
Arbetsförmedlingen att hjälpa deltagare ut i arbete.

• Svenska från dag ett: Introduktionskurs i svenska 
för nyanlända asylsökande.

•  TIA (Tidiga insatser för nyanlända): Ett projekt 
via Länsstyrelsen som innefattar en grundkurs i 
svenska samt samhällsinformation till nyanlända 
(asylsökande).

•  Yrkesutbildning Vård och omsorg: Tvåårig under-
sköterskeutbildning som med anledning av covid-19 
tillskjutits medel via ett regeringsbeslut 2020.

Furuboda Kristianstad 2021

2021 var människans år på Furuboda 
i Kristianstad, precis som året dess-
förinnan och åren som skall komma. 
Och vi styltade på rätt bra!

När min dotter var liten så fick hon en födelsedag ett par 
styltor utav sin farfar. Han hade bränt in hennes namn 
på skaftet. Ganska omgående lärde hon sig att behärska 
tekniken och med hjälp av barnets smidighet och tålamod 
så blev hon riktigt duktig! Jag gav mig själv ut på tur 
också vid några tillfällen, men inte med riktigt samma 
framgång. Året 2021 var året då vi nästan hittade ut ur 
pandemin. Nästan. Vi styltade oss fram genom tillvaron 
i hopp om att finna balansen och stabiliteten. Och det 
visade sig att vi styltade ganska bra, med facit i hand.

Öppnade lokaler i Bromölla och Simrishamn
2021 var året då Furuboda Kristianstad expanderade 
och öppnade lokaler i Bromölla och Simrishamn. 
Allmän Kurs Kristianstad genomlevde sitt fjärde 
år och har haft högt söktryck ända sedan start. Via 
projektet Moves har unga vuxna under sex veckor 
kunnat göra praktik i Örebro. Samarbetet STOM med 
Arbetsförmedlingen avslutades och ersattes av det nya 
KROM. Aktivitetshallen växte fram under året och är nu 
tillgängligt för deltagare. Projektet Redo avslutades och 
i dess ställe startades Sida vid Sida. SMF-verksamheten 
som vi bedrivit i tolv år fortsätter att stärka människor 
och hjälpa dem att lyssna till sin egen röst och hitta den 
egna vägen vidare. Det svenska språket är i fokus inom 
ett flertal verksamheter, såsom hos SFI, Svenska från dag 
ett, TIA och Etableringskursen. Vi har haft praktikanter 
och frivilligarbetare som gett färg år det som händer i 
huset, och Dragica har tryggt basat i receptionen. Tre 
medarbetare anställdes och tre avslutade sin anställning 
under perioden. 

Fokus är alltid människan
Flera hundra människor har sin väg genom Furuboda 
under loppet av ett år. Och mitt bland alla papper, 
statistik, myndighetskontakter, konflikter och 
skoluppgifter, så är det alltid där vi landar när allt ställs 
på sin spets: hos människan. Den kapabla, fascinerande, 
vackra och mångfasetterade människan som väcker vår 
nyfikenhet och skapar mening åt allt det där andra, allt 
det där perifera men nödvändiga. För vad ska vi väl med 
kunskap, förmågor, talanger, humor, tårar och pengar 
till… om vi inte har människor att investera det i? 2021 
var människans år på Furuboda i Kristianstad. Precis som 
året dessförinnan och åren som ska komma. •

Text: Martin Tengblad

SFI på utflykt.
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Utbildningåret 2021 präglades också 
av pandemin precis som under 2020.
Med virusets framfart har många 
verksamheter i Sverige fått stänga. 
Coronapandemin har inte lämnat 
någon oberörd. Inte Furubodas 
deltagare, inte våra medlemmar och 
inte våra givare. 
Fokus har varit på att ställa om snarare än att ställa in, 
så långt som möjligt. Det är svårt för alla, men vi kan 
samtidigt göra något för andra som kanske har det ännu 
svårare, oavsett om det är att ge tid, engagemang eller 
pengar. Det har behövts mer än någonsin tidigare. 

Under 2021 har vi också tillsammans gjort mer än 
någonsin tidigare. Förenade krafter och medmänsklighet 
har gjort att vi samlat in mer pengar till Furuboda än 
någonsin tidigare. Det är fantastiskt och för det är vi 
evigt tacksamma. Ett stort och varmt TACK till ALLA 
som bidragit!

Resurser som verkligen behövs
En så omfattande kris som de senaste åren inneburit är 
svår och tung för de flesta. Att inte kunna gå till jobbet 
eller skolan är en utmaning. Vardagen är inte sig lik. 
För många av Furubodas deltagare är krisen enorm. 
En större andel av personer med funktionsnedsättning 
drabbas av psykisk ohälsa, och isoleringen och de snabba 
förändringarna har påverkat hälsan ännu mer. Under 
2021 har vi lärt oss mer om pandemin, hur personer med 
funktionsnedsättning mår under en sådan här kris. Vi 
har under året vidtagit fler åtgärder, vi har anpassat vår 
verksamhet ytterligare, för att deltagarna ska må  bra, och 
utvecklas så mycket som möjligt. Det kostar naturligtvis 
mer, men är fullständigt nödvändigt. Därför är det viktigt 
med gåvor och pengar till Furuboda. Det är resurser 
Furuboda behöver för att fortsätta vår verksamhet, för 
att kunna ge Furubodas deltagare en ljus framtid. Då det 
statliga stödet brister är detta otroligt viktigt och bra. Vi 

gläds över att många 
vill finnas med och 
engagera sig genom 
att vara medlem och 
givare!

Fler och mer i 
månadsgivande
Furubodas månadsgivare kan ses som en avgörande del i 
att insamlingarna till Furuboda växer. Under året har vi 
ringt månadsgivarna för att tacka för deras gåvor samt 
frågat om de vill höja sina månadsbelopp. Vi har också 
ringt andra givare för att informera och frågat om de 
önskar bli månadsgivare.

Under både våren och hösten genomfördes även 
dörrknackningskampanjer med syfte att värva nya 
månadsgivare, vilket gav bra resultat. Naturligtvis 
har dessa kampanjers rutiner justerats så vi har följt 
folkhälsomyndighetens rekommendationer och 
restriktioner och ändå har våra värvare kämpat på 
för Furubodas deltagares skull. Allmänheten har haft 
stor förståelse och uppskattat våra kampanjer samt 
gett oss mycket uppskattning och beröm för hur vi har 
hanterat och anpassat insamlingen under de rådande 
omständigheterna. Engagemanget har varit enormt och 
fantastiskt. 

Sammantaget kan allt detta sägas ha gett mycket bra 
resultat. Under året har antalet månadsgivare ökat från 
cirka 2 000 till 2 500 personer. 

Gåvor på många sätt
En annan del av insamlingsarbetet är de insamlingsbrev 
vi skickar ut. Under 2021 gjordes två utskick med 
insamlingsbrev. Det första skickades till våra givare och 
medlemmar i juli och det andra brevet skickades ut inför 
jul. Det sker också ett betydande gåvogivande i samband 
med utskicken av vår tidning Furuboda.Nu, som kommer 
ut fyra gånger per år. Dessutom upprepade vi i samband 
med julnumret föregående års lyckade satsning på en 
julkampanj med symboliska gåvor som slog rekord i 
insamling. 
I mars skickade vi ut kollektansökan till över 2 000 
församlingar i Sverige. Denna post märker vi har gett 
en lägre insamling än tidigare år vilket är förståeligt 
då kyrkorna inte kunnat ha fysiska gudstjänster och 
kollektinsamlingar under pandemiåret. Vi skickade 
även ut stiftskollektansökan till alla 13 stiften i Svenska 
kyrkan i Sverige. 

Vi har haft en bra insamlingsår och är tacksamma över 

Föreningen, insamling och kommunikation

Berörd av generositeten

Furubodas nya tillgänglighetsanpassade  hemsida 
lanserades under 2021.

8
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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 
funktionsnedsättning, ska genomsyra all verksamhet.
Medlemmar 2021: 2	152 medlemmar 
Gåvor och testamenten: 30	500	547 kronor

Föreningshändelser under 2021
• Digitalt vårtal av skolledare Hans Skäremo. 
• Digitalt årsmöte med inslag från deltagare och 

glimtar från verksamheten.
• Digitala brasaftnar och sommarkvällar i sociala 

medier.
• Öppet hus på Furoboda Yngsjö, HT 2021.
• Digitala konserter framförda av Musiklinjen och 

Musikverkstan.
• Digitalt luciafirande från Furuboda Malmö.

Föreningen Furuboda 2021

generositeten. Vi har även tagit emot ett värdefullt bidrag 
från Carl Jönssons stiftelse som har stor betydelse för 
vår verksamhet och våra deltagare. Tacksamheten för 
generositeten från både enskilda och organisationer är 
stor och vi fortsätter intensivt med insamlingsarbetet för 
att skapa möjligheter för framtiden, eftersom behoven 
fortfarande är stora för att kunna fortsätta med all den 
verksamhet vi bedriver.

Furuboda som insamlingsorganisation
Föreningen Furuboda som insamlingsorganisation är 
fortsatt medlem i Giva Sverige, liksom många andra 
insamlingsorganisationer. Medlemskapet innebär 
att Furuboda förbinder sig till att följa Giva Sveriges 
kvalitetskod, ett verktyg för intern kontroll och styrning 
för organisationer som samlar in gåvor och fungerar som 
ett stöd i vårt kvalitetsarbete samt för att bedriva etisk 
insamling. I september vartannat år ska det redogöras för 
efterlevnaden av kvalitetskodens krav.
Furuboda är också godkänd organisation som givare 
kan skänka gåvor till och få skattereduktion hos. 
Antalet givare som använt sig av denna möjlighet med 
skattereduktion för gåvor har ökat med 600 personer i 
jämförelse med föregående år. 

Furuboda i det offentliga
Furuboda har arbetat vidare med att synas både i sociala 
medier och traditionella medier. Aktiviteten på våra 
Instagram- och Facebooksidor har ökat, där vi även 
annonserar och marknadsför till exempel för att sprida 
information om våra kurser. 

Det har genomförts reportage i radio och media om 
Furuboda. Dessa har berört renoveringen av Furubodas 
simhall och andra projekt där Furuboda har utmärkt sig.

Arbetet med att skapa opinion för ett bättre samhälle för 
personer med funktionsnedsättning är viktigt. Därför 
har arbetet med att skapa debatt och opinion kring 
funktionsrättsfrågor, att skapa opinion själva och med 
andra aktörer och nätverk varit ett prioriterat område 
som lett till ett antal olika publicerade debattartiklar 
i media. Flera debattartiklar har publicerats under 
året i både dagstidning och förbundstidningar. Bl.a. 
har en gemensam skrivelse till RIO om SPSM och 
förstärkningsbidrag gått ut. En debattartikel är publicerad 
i Altinget om att unga hindras från lovaktiviteter – gör 
lagen tydligare. 

Under 2021 slutfördes det omfattande arbete med 
Furubodas hemsida som gjorts via ett pro bono-uppdrag 
tillsammans med den digitala byrån Odd Hill i Malmö. 
Furuboda har numera ny en tillgänglighetsanpassad 
hemsida med ett nytt och modernt utseende. 

Ditt stöd gör skillnad!
En gåva till Furubodas verksamhet ger oss möjlighet att 
fortsätta våra kurser, så att fler personer i utanförskap 
får självförtroende, rehabilitering och möjlighet att 
vidareutbilda och sysselsätta sig istället för att sitta 
hemma eller på sitt boende när andra möjligheter har 
stängt ner. Furuboda behövs och ni behövs!
Tusen tack! • Text: Monica Deger
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Furuboda Funktionsrätt

Varför en enhet 
med funktionsrätt? 
Här i Furuboda Yngsjö jobbar vår lilla 
personalgrupp med många av de 
stora frågorna runt deltagarna med 
funktionsnedsättningar. Vi är Furuboda 
Funktionsrätt, tidigare benämnt 
Kompetenscenter, och vi jobbar med 
att anpassa – inte deltagaren, utan det 
som ligger runtomkring.
Ända sedan Furuboda startade på 60-talet har 
kursgården i Yngsjö varit en plats dit personer i behov 
av fysiska anpassningar kan komma och uppleva en 
känsla av att det funkar. Deltagare kan beskriva att 
det i samhället utanför fortfarande fattas mycket när 
det gäller anpassningar, men på kursgården är plötsligt 
funktionsnedsättningen sekundär – eller till och med 
irrelevant. 

Men vad krävs för att börja sudda ut alla de hinder som 
så ofta finns inbyggda i vardagen? Att enbart ta bort 
trösklar och sätta in dörröppnare är att komma enkelt 
undan – det är ju en lagstadgad självklarhet att miljön ska 
vara fysiskt anpassad. Här presenterar vi vår syn på hur 
anpassningar kan göras för att minska upplevda hinder.

Text: Elin Vinblad Foto: Elin Vinblad och Lena Holst

Logopedträning kan vara ganska roligt.

•   6 anställda
•   1637 enskilda deltagarinsatser
•   640 lektionstimmar
•   120 deltagare på olika personalutbildningar
•   3 projekt: Mitt liv, mina ord,  

 Demokratiprojektet och MiSK.
•   1 namnbyte

Kognitiv
En miljö som är lätt att 
tolka. Det är tydligt för 
mig vart jag ska och vad 
som förväntas av mig. 
Miljön är utformad så att 
inte onödig energi läggs  
på intryck och otydlighet.

Språklig
De jag möter kommu-
nicerar på ett sätt så att 
vi förstår varandra, och 
samtalet går på två håll. 
Mitt kommunikationssätt 
bemöts med nyfikenhet 
och en vilja att lära.

Social
Jag bemöts med intresse, 
respekt och förståelse. Jag 
ses som kompetent och 
andras attityd gör att jag 
vågar ta för mig. Det finns 
en logisk plats för mig att 
vara på.

Fysisk
Miljön är byggd på ett 
sådant sätt så att det är 
enkelt för mig att komma 
fram. Jag kan lägga energin 
på aktiviteten jag vill göra, 
och inte på att ta mig dit.

Olika aspekter på tillgänglighet

Fakta Funktionsrätt 2021
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• Januari-juni: en termin som präglades av många 
insatser för deltagarna, trots pandemi.

• Augusti: Furuboda funktionsrätt föds. Tidigare 
chef Kerstin Olofsson gick i pension, ny chef Elin 
Vinblad tillträdde. I samband med detta ändrades 
namnet från tidigare Kompetenscenter till Furuboda 
Funktionsrätt för att markera vår stärkta ambition 
att jobba för våra deltagares rättigheter – både i och 
utanför Furubodas verksamhet. 

• September-oktober: en vakant sjukgymnasttjänst 
ska fyllas och intervjuer hålls med många duktiga 
kandidater. Slutligen anställs två – båda med delat 
uppdrag inom sjukgymnastik och folkhögskola.

• December: första terminen som Funktionsrätt går 
mot sitt slut och vi längtar efter våra nya kollegor 
som tillträder i januari. Terminen var som vanligt 
intensiv med många deltagarinsatser.

• Totala insatser: 1237 enskilda timmar för deltagare.

Projekt:
• Mitt liv, mina ord: detta treåriga arvsfondsprojekt 

fortgick under större delen av 2021. I slutet av 
november hölls slutkonferens i projektet och 
kursmaterialet gick till tryckning. Materialet, 
som handlar om att stötta och utmana personer 
som kommunicerar via teknik, används nu som 
kurslitteratur i Assistentkursen.

• Demokratiprojektet: en pilotstudie tillsammans 
med Högskolan Kristianstad som genom intervjuer 
undersökte deltagarnas syn på självbestämmande 
och demokrati i skolan och i samhället, samt hur 
detta kan påverkans av en funktionsnedsättning.

• MiSK: i slutet av året påbörjades planeringen av ett 
nytt Arvsfondsprojekt som 
drivs av Eldorado i Göteborg, 
där Furuboda kommer bidra 
med logopedisk, teknisk och 
musikalisk kompetens för att 
hjälpa deltagare att musicera 
och kommunicera genom 
musik.

Furuboda Funktionsrätt 2021

Trappträning.

Sjukgymnastassistent Christer såg till att alla 
deltagare fick den träning de behövde.

Deltagare bygger sitt AKK-system hos Elin.

Tips!
Vill du läsa studiematerialet som togs fram för 
assistenter i projektet Mitt liv, mina ord? På 
hemsidan www.kommed.nu kan du ladda ner 
kurslitteraturen inom ämnet AKK: Alternativ 
och kompletterande kommunikation.

En av drömmarna när man går 
i PVI är att få köra bil igen. Här 
kör vi bilsimulator. 
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Furuboda Assistans

Mina assistenter hjälper mig att leva 
ett självständigt liv
Det är en kall söndag i februari och 
tunga moln hänger i luften. Regnet 
bara väntar på att få falla ner. Jag 
välkomnas in i Björns varma stuga, 
han bor på internat på Furuboda 
folkhögskola. Hans personliga assistent 
Andreas tar emot mig och jag får en 
varm kopp kaffe. Björn själv känner sig 
lite hängig efter att ha fått sin tredje dos 
av Corona vaccinet och slappar därför 
skönt i sin pyjamas i fåtöljen intill mig. 
Björn är 27 år gammal, född i Uppsala och uppväxt i 
Knivsta. Hans mamma och pappa separerade när han 
var 3-4 år och familjen består nu av en bror och fyra 
bonussyskon samt bonusföräldrar. Björn har från och med 
den 1 januari i år blivit direktkund hos oss på Furuboda 
Assistans. Han är deltagare på Furuboda Folkhögskola 
och går sitt andra år i kursen PVI (På väg igen) men det är 
inte där vi startar vårt samtal.

Huvudvärk var en hjärntumör
Björn berättar, allting började med en kraftig huvudvärk 
som inte ville ge med sig. Jag fick en remiss av vår 
husläkare till en magnetröntgen. I samband med att jag 
hade bytt klass, då jag blev mobbad i en annan och skulle 
nu börja i 5:an, upptäckte man att jag hade en hjärntumör. 
Den satt mitt i smeten precis intill synnerven och var i 
storlek som en golfboll. 

Tack och lov visade det sig att tumören var godartad men 
en operation var ett faktum. Läkarna förberedde mig att 

jag skulle kunna förlora synen helt men när jag vaknade 
upp efter operationen såg jag ljuset. Även om det var 
suddigt så kunde jag i alla fall se. Jag behövde inte leva i 
totalt mörker. Jag minns när läkaren kom på sin rond och 
allt jag såg var en suddig stor groda och att hen pratade 
sååååå långsamt. Allt kändes som i slowmotion. 

Klasskompisarna stöttade
Efter operationen var jag länge sängliggande och jag 
fick därför på nytt lära mig att gå igen. På sjukhuset 
och tillhörande behandlingshem stannade jag i över 
ett år. Där fick jag successivt vänja mig vid mina nya 
förutsättningar samtidigt som jag fick undervisning då 
jag inte kunde komma tillbaka till min vanliga skola än. 
Jag hade problem med minnet och har det än idag, jag har 
tunnelseende, men det skiftar från dag till dag.

Vårterminen i 6:an kom jag tillbaka i min ordinarie 
klass. Mina klasskompisar hade tidigare skickat en massa 
lycka till brev/kort till mig som jag uppskattade så. En 
klasskamrat hade till och med sytt en keps på syslöjden 
till mig. Den var dock lite för liten, men tanken att någon 
hade skapat något fint till mig gav mig en sådan positiv 
WOW-känsla. Det berörde mig!

Stor omställning
Att komma tillbaka i vardagen var en stor om-ställning 
för mig. Från att ha varit en av de bästa i klassen till att 
nu vara den som behövde mest stöd och hjälp var oerhört 
jobbigt. Det påverkade min självkänsla. 

Jag kämpade med tankar som ”Vad är det för fel på mig?!” Det 

kändes som jag var dum i huvudet.  

Acceptansen av min situation förändrades under högstadiet 

när jag kom i kontakt med Barn och ungdoms-psykiatrin och 

fick stöd ifrån dem. ”Det här är den Björn jag är idag! Jag fick 

andra förutsättningar i livet.”

Utbildning och praktik
På gymnasiet läste jag samhällsvetenskaplig linje med 
inriktning människa och miljö. Åren på gymnasiet var 
helt fantastisk. Jag kände mig som en stor del i klassen. 
Fick en känsla av att tillhöra något. Vara en i gänget.

Efter gymnasiet hjälpte arbetsförmedlingen mig att få 
praktik på dagligverksamhet och jag fick praktik hos 
en tidning. Mitt uppdrag var att åka runt och besöka 
olika kulturevenemang. Hur tillgängligheten var för 
synskadade, rullstolsburna samt för andra med lätta 

Det här är den Björn jag är idag. Jag fick andra 
förutsättningar i livet.
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Björn Bengtsson med  
sin personliga assistent  

Andreas Boye.

funktionsnedsättningar. Min praktik hade dock ett 
slutdatum och min mamma hjälpte mig att söka efter 
något som jag kunde göra härnäst. 

Där kom Furuboda in i bilden. Hösten 2020 började jag 
på Furuboda Folkhögskola och går nu kursen PVI. Något 
jag trivs väldigt bra med. Trots all trauma som ligger i 
botten hos oss alla deltagare i klassen skrattar vi väldigt 
mycket. Vi har en fin gemenskap. Jag har även funnit min 
humortvilling Tilde - vi delar samma torra humor. 

-Konstigt att det heter Uppsala när Sala ligger högre upp! 

-Vet du vilket språk man talar i himlen?  -Ängelska. 

-Första gången jag fick höra om att någon hade fått Corona 

tänkte jag. Har man fått en öl?

Musikverkstan nästa
Björn har tidigare varit skriven i Uppsala hos sin mamma 
men hade en stor längtan till något eget. Han är nu 
skriven i Skåne och har fått en egen lägenhet i Tomelilla. 
Han bytte i samma veva assistansbolag och blev en av 
Furuboda Assistans kunder. Björn säger, 

-Jag trivs på Furuboda och har en plan att fortsätta min 
utveckling här. Till hösten hoppas jag att jag kommer 
med i Musikverkstan som är en annan kurs på Furuboda 
Folkhögskola. Ett av mina stora fritidsintresse är att 
skapa musik. Det gör jag genom min iMac och klaviatur.

- Jag trivs även så bra med mina assistenter. Känner mig 
tillfreds och är glad. Vi har roligt tillsammans.   

När jag ställer frågan hur hans liv hade sett ut utan  

assistenter svarar Björn, - Då hade jag bara suttit hemma.  

I tomheten. Mina assistenter hjälper mig att leva ett  

självständigt liv.

Hur ser dina framtidsdrömmar ut?
I samband med min operation av hjärntumören fick jag 
utlopp av mina känslor genom att skriva dikter och måla. 
Jag har dessa samlade i några svarta läderbundna böcker. 
En dröm är att någon gång kunna ge ut en samling med 
dessa bilder och dikter.
Björn delar med sig av en dikt:

Jordgubbar, Röda, söta  

Koka, skiva, Äta  

Något som hör sommaren till - Mumsfilibabba! •
Text och foto: Helena Jangtun Rosendal,  

Furuboda Assistans

• Antal anställda totalt: 596
• Kvinnor/Män: 407/188
• Antal utförda assistanstimmar: 508 579 

(ökning med 7,4 % sedan föregående år)
• Antal kunder vid årets utgång: 76 (75)

Furuboda Assistans 2021
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Styrelsen	för	Föreningen	Furuboda	avger	följande	årsredovisning	och	koncernredovisning	för	räkenskapsåret	
2021.

Årsredovisningen	är	upprättad	i	svenska	kronor,	SEK.	Om	inte	annat	särskilt	anges,	redovisas	alla	belopp	i	hela	
kronor	(kr).	Uppgifter	inom	parentes	avser	föregående	år.

Förvaltningsberättelse
Verksamhetens ändamål
Föreningen	Furuboda	Åhus	är	en	ideell	förening	som	bildades	1959.

Föreningens	vision:

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

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 utvecklings- 
 verksamhet med kunskapsspridning inom nämnda områden. Föreningen bedriver även opinionsbildning i 
 funktionshinderpolitiska frågor och vill vara ett föredöme avseende tillgänglighet och demokrati.

Förvaltning och organisation
Furubodas	beslutande	organ	utgörs	av	årsmötet	och	styrelsen.

I	slutet	av	2021	hade	Föreningen	Furuboda	2	152	medlemmar.

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.	
Årsmötet	2021	genomfördes	digitalt	med	god	uppslutning.	

Mötet	innehöll	bl.a	inspirerande	filmer	från	verksamheten.	Under	mötet	delades	också	priset	till	Ernst	och	Ella	
Skoogs	minne	ut	till	FUB:s	skolkommitté.

Styrelsen	har	under	året	utgjorts	av	ordförande	Bert	Runesson	och	nio	ledamöter;	Per-Inge	Andersson	(vice	
ordförande),	Charlotta	Hedström,	Ulf	Havenäng,	Mats	Horned,	Thomas	Jarbo,	Ewa	Pihl	Krabbe,	Therese	Nilsson,	
Marianne	Sandberg	och	Magnus	Tyche.

Styrelsen	har	haft	fem	protokollförda	sammanträden.	Styrelsen	fastställer	budget,	organisations-	och	
verksamhetsplaner,	beslutar	i	strategiska	och	principiella	frågor	samt	följer	och	kontrollerar	att	verksamheten	
genomförs	enligt	lagar	och	förordningar.	Vid	årets	utgång	fanns	en	organisation	för	genomförande	av	
verksamheten	med	141	anställda	i	Föreningen	och	595	anställda	i	dotterbolaget	Furuboda	Assistans	AB.
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Verksamhet
Föreningen	Furubodas	huvudsakliga	verksamhet	genomförs	i	form	av	utbildning	för	att	minska	utanförskap	och	
bidra	till	arbete	och	delaktighet.	

Utbildningsinsatser	har	genomförts	i	Malmö,	Kristianstad	och	Yngsjö	med	många	olika	utbildningar	och	
stödinsatser	för	personer	i	olika	typer	av	utanförskap.	Dessutom	har	organisationen	tre	små	utposter	för	att	nå	ut	
med	arbetsstödjande	insatser.	Dessa	är	i	Simrishamn,	Bromölla	och	stadsdelen	Näsby	i	Kristianstad.

I	den	del	av	verksamheten	som	är	folkhögskolekurser,	allmän	och	särskild	kurs,	har	skolan	genomfört	8	830	
(8	417)	deltagarveckor	varav	3	211	(3	120)	var	för	deltagare	med	funktionsnedsättning.	Antal	deltagarveckor	
med	allmän	kurs	har	uppgått	till	4	274	(4	687)	vilket	motsvarar	nästan	48	%	av	det	totala	antalet	genomförda	
deltagarveckorna.	Under	året	har	vi	mött	690	deltagare	i	denna	delen	av	verksamheten.

Vid	Malmö-	och	Kristianstadenheterna	har	vi	haft	Stöd-	och	matchningsinsatser	för	261(112)	deltagare,	
Studiemotiverande	folkhögskola	(SMF)	för	167	(161)	deltagare,	Etableringskurs	för	nyanlända	för	21	(2)	
deltagare	och	Svenska	för	invandrare	(SFI)	för	275	(231)	deltagare.

I	Kristianstad	har	vi	dessutom	haft	tidiga	insatser	för	asylsökande	(TIA)	för	65	(40)	deltagare	och	Svenska	från	
dag	ett	för	29	(13)	deltagare.	

ESF-projekten	Furuboda	REDO	avlutades	under	året	och	ersattes	av	projektet	Sida	vid	Sida.	Tillsammans	med	
projektet	MOVES	syftar	de	båda	att	stödja	unga	i	sysselsättning	och	har	bedrivits	både	i	Malmö	och	Kristianstad	
med	sammanlagt	115	(101)	deltagare.

Vi	har	avslutat	Arvsfondsprojektet	Mitt	liv,	Mina	ord	som	vi	haft	i	samverkan	med	Lunds	universitet	vilket	syftat	
till	att	stödja	personer	med	omfattande	funktionsnedsättningar	till	bättre	kommunikation.

Även	Arvsfondprojektet	Nelms	metod	i	samarbete	med	simklubben	Poseidon	har	gått	mot	sitt	slut.	Poseidon	har	
bidragit	med	utbildning	av	stödpersoner	som	sedan	hjälper	till	med	träning	av	deltagare	i	vatten.	

(inom	parentes	anges	fjolårets	värde)
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Viktiga händelser i verksamheten
2021	har	till	stor	del	präglats	av	Coronapandemin	som	har	ställt	höga	krav	på	flexibilitet	hos	medarbetarna.	Många	
åtgärder	för	att	minska	smittspridning	har	vidtagits	så	som	nedstängning	av	internatet,	inslussning	av	klasser	vid	
återgång	och	efter	lov	samt	användande	av	skyddsutrustning.	

En	annan	tydlig	konsekvens	som	pandemin	tyvärr	fört	med	sig	har	varit	en	kraftigt	ökad	sjukfrånvaro	bland	både	
personal	och	deltagare.	Vi	lyckades	i	samarbete	med	regionen	få	till	stånd	två	stora	massvaccinationer	i	Yngsjö,	
vilket	ledde	till	att	personalen	var	vaccinerad	inför	sommarverksamheten.

I	Malmö	och	Kristianstad	hade	vi	mycket	distansundervisning	och	administrativ	personal	har	kunnat	arbeta	
hemifrån.	Restaurang,	bad	och	simhall	var	stängda	i	perioder	för	externa	gäster.	Sommarverksamheten	genomfördes	
i	en	mindre	omfattning,	anpassat	efter	rådande	omständigheter	kopplat	till	Covid	19.	Responsen	var	mycket	positiv	
trots	de	anpassningar	som	tvingades	fram	utifrån	den	allmänna	smittspridningen	i	samhället.	Men	det	var	endast	
ett	fåtal	samverkanskurser	som	kunde	genomföras.	Det	blev	en	omorganisation	i	restaurangen	och	receptionen	som	
stängdes	på	helgerna	från	och	med	höstterminen.	

Trots	pandemin	hände	en	hel	del	positiva	förändringar	under	året.	Till	exempel	fick	vi	vår	tillståndsansökan	beviljad	
av	Inspektionen	för	vård	och	omsorg	(IVO)	att	utföra	hemtjänst	insatser	(boendestöd).	Under	hösten	fick	deltagare	
möjlighet	till	boendestöd	och	ledsagning	som	beviljades	från	hemkommunen	där	vi	är	utförare.	Detta	var	bra	både	
för	deltagare	och	för	Furuboda.	Vi	fortsatte	parallellt	med	korttidsvistelse	för	några	få	deltagare	och	vi	förberedde	
framtiden	genom	att	skicka	in	en	tillståndsansökan	för	att	driva	HVB	hem	vilket	vi	fortfarande	inte	fått	besked	om.

I	juni	gjordes	justeringar	i	arbetsuppgifter	och	ansvarsområden	för	personalgruppen	som	biträdande	rektor	i	Yngsjö	
har	varit	ansvarig	för,	beroende	på	långtidssjukskrivning.	Det	var	för	att	säkerställa	att	väsentliga	arbetsuppgifter	
skulle	kunna	genomföras.	Senare	under	hösten	sade	biträdande	rektor	upp	sig	och	en	skolledartjänst	i	Yngsjö	
tillsattes	med	start	i	januari	2022.	IT-kursen	avvecklades	vid	läsårets	slut	VT	21,	som	ersättning	skedde	uppstarten	
av	en	Hundkurs	från	HT	21.	Syftet	med	kursen	är	att	lära	sig	om	hundar	och	utveckla	sitt	ledarskap.	Det	är	en	
anpassad	kurs	som	vänder	sig	till	personer	som	lever	med	en	funktionsnedsättning.

Under	hösten	fick	vi	ett	positivt	besked	att	vi	fått	förtroende	av	Skolinspektionen	att	starta	en	gymnasiekurs	hösten	
2022.	Omfattande	förberedelser	för	att	göra	detta	påbörjades.	Även	en	genomlysning	av	lov-	och	samverkanskurser	
inleddes	med	syfte	att	effektivisera	användningen	av	vår	anläggning.

I	Malmö	startade	en	kurs	om	webbtillgänglighet	som	var	inspirerad	av	projektet	”användare	som	experter”.	Från	
filialen	i	Kristianstad	öppnade	vi	två	nya	små	lokaler	en	i	Bromölla	och	en	i	Simrishamn	för	att	bedriva	KROM	
(Kundval	Rusta	och	Matcha),	vilket	är	Arbetsförmedlingens	nysatsning	som	ersätter	Stöd	och	matchning	som	vi	
tidigare	arbetat	med.	Under	hösten	fick	vi	godkänt	att	starta	KROM	i	Malmö	och	Kristianstad,	samt	i	Bromölla	och	
Simrishamn.	Vi	har	sedan	tidigare	en	liknande	lokal	i	Näsby,	vilket	är	en	stadsdel	i	Kristianstad.

I	Kristianstad	fick	vi	i	gång	vår	Etableringskurs	igen.	ESF	projektet	Sida	vid	sida	tog	fart	under	året	och	avlöste	
projektet	REDO.	Projektens	mål	är	att	stödja	individer	med	funktionsnedsättning	och/eller	långvarigt	utanförskap,	
till	arbete	eller	studier.	

Samarbetet	med	tio	andra	folkhögskolor	i	gruppen	”Folkhögskolor	för	funktionsrätt”	har	fortsatt.	Vi	hade	
stort	stöd	av	Rörelsefolkhögskolornas	intresseorganisation,	RIO	som	inte	missade	en	chans	att	ta	upp	våra	
frågor	i	olika	sammanhang.	Till	gruppen	anslöt	sig	Offentligägda	folkhögskolors	intresseorganisation	(OFI)	
och	Riksorganisationen	för	rörelsehindrade	barn	och	unga	(RBU).	En	nationell	samarbetssuccé	för	viktiga	
tillgänglighets-	och	rättvisefrågor	där	Furubodas	roll	är	helt	central.

Regeringen	beslutade	om	särskilt	stöd	för	folkbildning	under	2021	vilket	delvis	förbättrade	finansieringen	för	en	
stor	del	av	vår	målgrupp.	

Vi	drev	även	frågan	om	aktivitetsersättningen	från	Arbetsförmedlingen	och	kostnader	vid	internatboende.	
Arbetsförmedlingen	har	sedan	signalerat	förändringar	i	aktivitetsersättning	som	vi	ännu	inte	sett	vad	det	leder	
till.	Vi	skrev	tillsammans	till	Regeringen	och	socialminister	Lena	Hallengren	angående	internat	under	studier	på	
folkhögskola.

Processen	med	renoveringen	av	badplatsen	i	Furuboda	som	kommunen	tagit	beslut	om	att	renovera,	har	stått	stilla	
under	året.

SFI	drog	sammantaget	till	sig	många	deltagare	under	verksamhetsåret	både	i	Malmö	och	Kristianstad	trots	
pandemin.	Detta	har	blivit	en	viktig	verksamhet	för	Furuboda.
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Insamling, opinion och   påverkansarbete
Furuboda	har	under	2021	arbetat	intensivt	för	att	stärka	olika	samarbeten.	Dels	via	den	egna	enheten	Furuboda	
Funktionsrätt,	men	även	genom	debattartiklar,	påverkansarbete	och	dels	genom	ökad	insamling	från	givare,	
medlemmar	och	allmänhet.	Vi	har	under	2021	aktivt	fortsatt	värva,	vårda,	uppgradera	och	även	åter-rekrytera	
givare	och	medlemmar.

Detta	har	vi	gjort	bl.a.	med	hjälp	av:	

●	 Startat	insamlingsfunktion	på	Facebook.

●	 Utvecklat	hemsidan	som	blivit	tillgänglighetsanpassad	i	enlighet	med	tillgänglighetslagstiftningen.

●	 Debattartiklar	och	pressmeddelanden	har	skickats	regelbundet.	

●	 Rekryterat	nya	månadsgivare	via	door	to	door.

●	 Uppgraderat	månadsgåvor,	konverterat	och	rekryterat	tidigare	månadsgivare	via	telemarketing.	

●	 Skickat	ut	två	insamlingsbrev.

●	 Haft	försäljning	av	symboliska	gåvor	till	jul	och	utvecklat	nya	produkter.

●	 Vi	har	gjort	fler	ansökningar	för	att	få	in	medel	riktat	till	sommarverksamheten	som	gett	resultat.	

Den	mest	fantastiska	gåvan	under	året	var	ett	stort	testamente	som	föll	ut	på	mer	än	20	miljoner	kronor.	Detta	
är	den	största	gåva	Furuboda	någonsin	har	mottagit.	Gåvan	kommer	att	bidra	till	mycket	positiv	utveckling	av	
verksamheten	de	kommande	åren.

Carl Jönssons stiftelse
Carl	Jönssons	stiftelse	har	bidragit	på	ett	fantastiskt	sätt	till	Furubodas	verksamhet	under	flera	år.	2021	bidrog	
stiftelse	med	3	906	tkr.	Tack	vare	denna	generösa	gåva	har	flera	deltagare	fått	både	assistans,	boende	och	de	
behandlingsinsatser	de	behövt.	Dessutom	har	det	varit	stöd	till	vår	ambassadörsverksamhet.

Furubodas anläggning
Efter	att	vi	i	slutet	på	2020	såg	att	vi	skulle	få	ett	positivt	resultat	trots	pandemin	togs	beslut	att	öka	
renoveringstakten	på	hela	vår	anläggning.	

●	 Ventilationsaggregatet	i	gamla	skolan/Fritidslandet	byttes.	

●	 Fritidslandet	fräschades	upp	med	ny	golvmatta,	ny	belysning,	nytt	undertak,	ommålning,	fler	skyttebanor	
	 samt	nytt	pentry.	Yttertaket	på	byggnaden	blev	också	bytt.	Fritidslandet	blev	därefter	en	ny	mötesplats	för	
	 samtal	och	fika.	

●	 I	maj	påbörjades	renoveringen	av	simhallen.	Det	gick	förvånansvärt	bra	och	vi	har	fått	mycket	beröm	från		
	 våra	badgäster.	Efter	omfattande	påverkansarbete	bidrog	Kristianstads	kommun	med	1,5	miljon	kronor,	ett	
	 större	stöd	än	vad	kommunen	någonsin	bidragit	med	tidigare.

●	 Antonskolan	som	hyrt	Tallebo	flyttade	ut	sitt	HVB-boende	och	vi	helrenoverade	de	10	rummen	samt		
	 gemensamma	utrymmen	med	nytt	kök.	Dessutom	renoverade	vi	8	rum	i	Rönnebo	och	bytte	ut	2	fläktar.
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Kvalitetsarbete, kompetensutveckling och personal
Det	systematiska	kvalitetsarbetet	är	viktigt	i	en	välfungerande	organisation.	Kvalitetsgruppen	möts	minst	två	
gånger	per	termin	och	det	gör	också	skyddskommittén.	Sjukskrivningar	följs	upp	systematiskt.	Kvalitetsenkät	går	
ut	till	deltagare	en	gång	per	läsår	och	diskuteras	både	i	skyddskommittén	och	kvalitetsgruppen.	

Deltagarrådet	har	haft	möten	regelbundet	under	året.	De	diskuterar	bland	annat	demokrati	och	jämställdhetsfrågor.	
Kursledare	träffas	en	gång	i	månaden.	Med	samma	frekvens	träffas	även	ledningsgrupp	bestående	av	enhetschefer	
och	rektorsgrupp	bestående	av	rektor	och	tre	biträdande	rektorer.	

Furuboda	påbörjade	ett	demokratiarbete	tillsammans	med	Högskolan	Kristianstad.	20	deltagare	blev	intervjuade	
inom	ramen	för	en	förstudie	som	ska	leda	vidare	till	en	Arvsfondsansökan	2022.	Åtta	personer	från	olika	enheter	
blev	utbildade	i	Motiverande	samtal	(MI)	för	att	sedan	genomföra	utbildning	av	all	personal	vilket	påbörjades	
under	hösten.

Ägarförhållanden
Föreningen	Furuboda	är	moderbolag	till	det	helägda	dotterbolaget	Furuboda	Assistans	AB	(556682-3638)		
som	etablerades	2005.	Furuboda	Assistans	AB	har	under	året	tecknat	avtal	med	8	nya	kunder,	avslutat	7	och		
hade	vid	årets	utgång	totalt	76	(75)	kunder.	Vid	utgången	av	året	uppgick	antalet	genomförda	assistanstimmar		
till	508	579	(473	668)	vilket	är	en	ökning	med	7	%.	Dotterbolaget	har	detta	år	lämnat	koncernbidrag	till	
föreningen	på	2	000	tkr	(2	200	tkr).	

Sedan	år	2000	är	Furuboda	en	av	medlemmarna	i	den	förening	som	är	huvudman	för	Österlens	Folkhögskola.	
Övriga	medlemmar	vid	årets	ingång	är	Tomelilla	kommun.	

Föreningen	Furuboda	har	sitt	säte	i	Kristianstad.

Flerårsöversikt (Tkr)
Moderbolaget  2021 2020 2019 2018 2017 
Genomförda	deltagarveckor	Fhsk	*		 8	830		 8	417		 8	270		 7	459		 4	525	
Extra	platser,	allmän	kurs		 0		 0		 0		 0		 1	340	
Medelantal	anställda		 109		 103		 121		 125		 136	
Personalkost/verksamhetens	
intäkter	(%)		 56		 71		 73		 68		 75	
Verksamhetens	intäkter	(	tkr	)		 113	812		 87	483		 92	470		 100	157		 93	747	
Verksamhetens	kostnader	exkl.	
avskrivningar(	tkr)		 84	905		 81	124		 90	511		 89	824		 89	587	
Gåvointäkter	(	tkr	)		 30	501		 13	933		 9	879		 8	728		 5	107	
Kassalikviditet	(%)		 265		 133		 156		 151	 120		
Soliditet	(%)		 75		 60		 63		 59			 56	

För	definitioner	av	nyckeltal,	se	Redovisnings-	och	värderingsprinciper.

*		Exlusive	deltagarveckor	SMF	2171	st	(2093	st)	SMF=	studiemotiverande	folkhögskola.
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Förändring av eget kapital
Koncernen Ändamålsbe- Balanserade vinstmedel   

 stämda medel inkl. årets resultat  Totalt

Belopp	vid	årets	ingång		 7	844	048		 55	043	886		 62 887 934 
Upplösning	
ändamålsbestämda	medel		 -940	293		 940	293	 0 
Uttag	ur	mervärdesfonden		 	 -42	612		 -42 612 
Förändring	skattesats		 	 30	480		 30 480 	
Årets	resultat		 	 30	332	582		 30 332 582 
Belopp vid årets utgång  6 903 755  86 304 629  93 208 384

Moderbolaget Ändamålsbe- Balanserat Årets 

 stämda medel resultat resultat  Totalt

Belopp	vid	årets	ingång		 7	844	048		 42	607	814		 6	243	134		 56 694 996	
Disposition	enligt	beslut	av	
årets	årsstämma:		 	 6	243	134		 -6	243	134		 0	
Upplösning	
ändamålsbestämda	medel		 -940	293		 940	293	 		 0	
Årets	resultat		 	 	 28	716	305		 28 716 305	
Belopp vid årets utgång  6 903 755  49 791 240  28 716 305  85 411 301

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen	föreslår	att	till	förfogande	stående	vinstmedel	(kronor):

balanserad	vinst		 49	791	240	
årets	vinst		 28	716	305	
	 78 507 545

disponeras	så	att	
i	ny	räkning	överföres		 78	507	545	

Koncernens	och	moderbolagets	resultat	och	ställning	i	övrigt	framgår	av	efterföljande	resultat-	och	
balansräkningar	samt	kassaflödesanalyser	med	noter.
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Koncernens Not  2021-01-01 2020-01-01 

Resultaträkning  -2021-12-31 -2020-12-31

Rörelsens intäkter	
Nettoomsättning		 	 170	906	779		 152	128	194	
Bidrag		 1		 41	634	421		 37	941	419	
Gåvor		 	 30	500	547		 13	932	594	
Medlemsavgifter		 	 227	690		 186	780	
Projektintäkter		 2		 26	541	656		 22	671	596	
Löneanslag		 	 2	613	809		 2	707	651	
Övriga	rörelseintäkter		 	 4	453	762		 4	972	258	
  276 878 664 234 540 492

Rörelsens kostnader 
Fastighetskostnader		 	 -3	658	887		 -3	260	999	
Övriga	externa	kostnader		 3		 -23	733	806		 -21	156	104	
Personalkostnader		 4		 -214	998	870		 -198	899	411	
Avskrivningar	av	materiella	anläggningstillgångar		 	 -3	223	576		 -3	310	243	
Övriga	rörelsekostnader		 	 -308	249		 -360	777	
  -245 923 388  -226 987 534 
Rörelseresultat  5  30 955 276  7 552 958 

Resultat från finansiella poster	
Resultat	från	övriga	värdepapper	och	fordringar	som	är	
anläggningstillgångar		 6		 1	333	960		 50	715	
Övriga	ränteintäkter	och	liknande	resultatposter		 	 36		 4	548	
Räntekostnader	och	liknande	resultatposter		 	 -304	362		 -308	269		
  1 029 634  -253 006  
Resultat efter finansiella poster   31 984 910  7 299 952

Resultat före skatt   31 984 910  7 299 952

Skatt	på	årets	resultat		 7		 -1	240	328		 -1	081	202		
Uppskjuten	skatt		 7		 -412	000		 -256	800	
Årets resultat   30 332 582  5 961 950	
Moderbolagets	andel	av	årets	resultat		 	 30	332	582		 5	961	950
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Koncernens Not  2021-12-31 2020-12-31 

Balansräkning

TILLGÅNGAR 	 8

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar	
Byggnader	och	mark		 9		 42	512	231		 47	596	067	
Datautrustning		 10		 479	862		 714	493	
Fordon		 11		 542	209		 417	948	
Inventarier		 12		 5	352	977		 3	612	670	
Pågående	nyanläggningar	och	förskott	avseende	
materiella	anläggningstillgångar		 13,	14		 3	627	637		 2	886	427	
  52 514 916  55 227 605

Finansiella anläggningstillgångar	
Andra	långfristiga	värdepappersinnehav		 15,	16		 14	792	824		 4	063	538	
Andra	långfristiga	fordringar		 17		 0		 0	
  14 792 824  4 063 538 
Summa anläggningstillgångar   67 307 740  59 291 143

Omsättningstillgångar

Varulager m m 
Färdiga	varor	och	handelsvaror		 	 16	162		 8	651

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar		 	 5	981	388		 4	917	571	
Övriga	fordringar		 	 278	347		 425	890	
Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter		 18		 24	066	784		 20	925	677	
  30 326 519  26 269 138

Kassa och bank  	 57	249	096		 43	429	328	
Summa omsättningstillgångar   87 591 777  69 707 117

SUMMA TILLGÅNGAR   154 899 517  128 998 260
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Koncernens Not  2021-12-31 2020-12-31 

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital	
Eget kapital hänförligt till moderföretaget 
Ändamålsbestämda	medel		 19		 6	903	755		 7	844	048		
Balanserade	vinstmedel,	inklusive	årets	resultat		 	 86	304	629		 55	043	886	
Eget kapital hänförligt till moderföretaget   93 208 384  62 887 934

Summa eget kapital   93 208 384  62 887 934 

Avsättningar 
Avsättningar	för	uppskjuten	skatt		 	 1	196	860		 815	340

Långfristiga skulder  8,	20	
Skulder	till	kreditinstitut		 	 10	970	407		 11	520	255

Kortfristiga skulder	
Skulder	till	kreditinstitut		 	 549	848		 549	848	
Förskott	från	kunder		 	 3	690	000		 3	906	073	
Leverantörsskulder		 	 4	208	498		 4	285	058	
Aktuella	skatteskulder		 	 984	304		 468	025	
Övriga	skulder		 	 16	014	045		 13	900	214	
Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter		 21		 24	077	171		 30	665	513	
  49 523 866  53 774 731

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   154 899 517  128 998 260
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Koncernens Not  2021-01-01 2020-01-01 

Kassaflödesanalys  -2021-12-31 -2020-12-31

Den löpande verksamheten	
Resultat	efter	finansiella	poster		 	 31	984	910		 7	299	952	
Justeringar	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet	m.m		 22		 3	256	286		 3	311	136	
Betald	skatt		 	 -724	049		 -597	618	
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital   34 517 147  10 013 470

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital	
Förändring	av	varulager	och	pågående	arbeten		 	 -7	511		 1	305	
Förändring	kundfordringar		 	 -1	063	817		 381	247	
Förändring	av	kortfristiga	fordringar		 	 -2	993	564		 -1	726	793	
Förändring	leverantörsskulder		 	 -76	560		 -298	135	
Förändring	av	kortfristiga	skulder		 	 -4	690	584		 12	934	395	
Kassaflöde från den löpande verksamheten   25 685 111  21 305 489

Investeringsverksamheten	
Investeringar	i	materiella	anläggningstillgångar		 	 -7	257	643		 -9	833	518	
Försäljning	av	materiella	anläggningstillgångar		 	 6	714	046		 0	
Investeringar	i	finansiella	anläggningstillgångar		 	 -10	778	151		 -48	865	
Försäljning	av	finansiella	anläggningstillgångar		 	 48	865		 701	344	
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -11 272 883  -9 181 039

Finansieringsverksamheten	
Uttag	ur	mervärdesfonden		 	 -42	612		 0	
Amortering	av	lån		 	 -549	848		 -549	848	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -592 460  -549 848

Årets kassaflöde   13 819 768  11 574 602

Likvida medel vid årets början 
Likvida	medel	vid	årets	början		 	 43	429	328		 31	854	726 
Likvida medel vid årets slut   57 249 096  43 429 328
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Moderbolagets Not  2021-01-01 2020-01-01 

Resultaträkning  -2021-12-31 -2020-12-31

Rörelsens intäkter	
Nettoomsättning		 	 11	991	293		 9	204	361	
Övriga	rörelseintäkter		 	 302	785		 838	188	
Medlemsavgifter		 	 227	690		 186	780	
Gåvor		 	 30	500	547		 13	932	594	
Bidrag		 1		 41	634	421		 37	941	419	
Projektintäkter		 2		 26	541	656		 22	671	596	
Löneanslag		 	 2	613	809		 2	707	651	
  113 812 201  87 482 589

Rörelsens kostnader 
Fastighetskostnader		 	 -3	658	887		 -3	260	999	
Övriga	externa	kostnader		 3		 -16	690	106		 -15	105	053	
Personalkostnader		 4		 -64	247	485		 -62	396	692	
Avskrivningar	av	materiella	anläggningstillgångar		 	 -3	223	576		 -3	310	243	
Övriga	rörelsekostnader		 	 -308	249		 -360	777	
  -88 128 303  -84 433 764 
Rörelseresultat  5,	23	 25 683 898  3 048 825 

Resultat från finansiella poster 
Resultat	från	övriga	värdepapper	och	fordringar	som	är	
anläggningstillgångar		 6		 1	333	960		 50	715		
Övriga	ränteintäkter	och	liknande	resultatposter		 	 0		 4	548	
Räntekostnader	och	liknande	resultatposter		 	 -301	553		 -317	667	
  1 032 407  -262 404 
Resultat efter finansiella poster   26 716 305  2 786 421

Bokslutsdispositioner		 24		 2	000	000		 2	200	000	
Resultat före skatt   28 716 305  4 986 421

Årets resultat   28 716 305  4 986 421

Fördelning av årets resultat

Årets	resultat	enligt	resultaträkningen		 	 28	716	305		 4	986	421	
Utnyttjande	av	ändamålsbestämda	medel		 	 940	293		 1	268	050	
Avsättning	till	ändamålsbestämda	medel		 	 0		 -11	337	
Kvarstående	belopp	för	året/balanserat	kapital		 	 29	656	598		 6	243	134
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Moderbolagets Not  2021-12-31 2020-12-31 

Balansräkning

TILLGÅNGAR		 8

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar	
Byggnader	och	mark		 9		 42	512	231		 47	596	067	
Datautrustning		 10		 479	862		 714	493	
Fordon		 11		 542	209		 417	948	
Inventarier		 12		 5	352	977		 3	612	670	
Pågående	nyanläggningar	och	förskott	avseende	
materiella	anläggningstillgångar		 13,	14		 3	627	637		 2	886	427	
  52 514 916  55 227 605

Finansiella anläggningstillgångar	
Andelar	i	koncernföretag		 25,	26		 100	000		 100	000	
Andra	långfristiga	värdepappersinnehav		 15,	16		 14	792	824		 4	063	538	
Andra	långfristiga	fordringar		 17		 0		 0	
  14 892 824  4 163 538 
Summa anläggningstillgångar   67 407 740  59 391 143

Omsättningstillgångar

Varulager m m	
Färdiga	varor	och	handelsvaror		 	 16	162		 8	651

Kortfristiga fordringar	
Kundfordringar		 	 2	486	115		 2	228	977	
Fordringar	hos	koncernföretag		 	 2	432	458		 758	728	
Övriga	fordringar		 	 253	545		 224	043	
Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter		 18		 4	731	278		 4	667	027	
  9 903 396  7 878 775 

Kassa och bank   36	644	487		 27	638	313	
Summa omsättningstillgångar   46 564 045  35 525 739

SUMMA TILLGÅNGAR   113 971 785  94 916 882
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Moderbolagets Not  2021-12-31 2020-12-31 

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital	
Bundet eget kapital	
Ändamålsbestämda	fonder		 19		 6	903	755		 7	844	048

Fritt eget kapital	
Balanserad	vinst	eller	förlust		 	 49	791	240		 42	607	813	
Årets	resultat		 	 28	716	305		 6	243	134	
  78 507 545  48 850 947 
Summa eget kapital   85 411 300  56 694 995

Långfristiga skulder 	 8,	20	
Skulder	till	kreditinstitut		 	 10	970	407		 11	520	255

Kortfristiga skulder	
Skulder	till	kreditinstitut		 	 549	848		 549	848	
Förskott	från	kunder		 	 3	690	000		 3	906	073	
Leverantörsskulder		 	 3	314	216		 3	694	311	
Aktuella	skatteskulder		 	 75	039		 95	098	
Övriga	skulder		 	 3	133	625		 3	876	279	
Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter		 21		 6	827	350		 14	580	023	
Summa kortfristiga skulder   17 590 078  26 701 632

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   113 971 785  94 916 882
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Moderbolagets Not  2021-01-01 2020-01-01 

Kassaflödesanalys  -2021-12-31 -2020-12-31

Den löpande verksamheten	
Resultat	efter	finansiella	poster		 	 26	716	305		 2	786	421	
Justeringar	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet		 22		 3	256	288		 3	311	136	
Betald	skatt		 	 -20	059		 215	411	
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital   29 952 534  6 312 968 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet	
Förändring	av	varulager	och	pågående	arbete		 	 -7	511		 1	305	
Förändring	av	kundfordringar		 	 -257	138		 125	828	
Förändring	av	kortfristiga	fordringar		 	 -1	767	483		 -104	578	
Förändring	av	leverantörsskulder		 	 -380	095		 -171	664	
Förändring	av	kortfristiga	skulder		 	 -8	711	401		 8	337	527	
Kassaflöde från den löpande verksamheten   18 828 906  14 501 386

Investeringsverksamheten	
Investeringar	i	materiella	anläggningstillgångar		 	 -7	257	643		 -9	833	518	
Försäljning	av	materiella	anläggningstillgångar		 	 6	714	046		 0	
Investeringar	i	finansiella	anläggningstillgångar		 	 -10	778	151		 -48	865	
Försäljning	av	finansiella	anläggningstillgångar		 	 48	865		 701	344	
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -11 272 883  -9 181 039 

Finansieringsverksamheten	
Amortering	av	lån		 	 -549	848		 -549	848		
Erhållet	koncernbidrag		 	 2	000	000		 2	200	000 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   1 450 152  1 650 152 

Årets kassaflöde   9 006 175  6 970 499 

Likvida medel vid årets början	
Likvida	medel	vid	årets	början		 	 27	638	312		 20	667	814	
Likvida medel vid årets slut   36 644 487  27 638 313
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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.	En	ändring	har	därmed	skett	av	redovisningsprincipen	sen	
föregående	räkenskapsår	gällande	värdepapper.

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.



32

ÅRSREDOVISNING 2021  Föreningen Furuboda • Org.nr 838200-5281

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.

Offentliga bidrag
Bidrag	från	staten	redovisas	enligt	BFNAR	2020:1	till	verkligt	värde	när	det	är	rimligt	säkert	att	bidraget		
kommer	att	erhållas	och	företaget	med	rimlig	säkerhet	kommer	att	uppfylla	de	villkor	som	är	förknippade		
med	bidraget.	Bidrag	avsedda	att	täcka	investeringar	i	materiella	eller	immateriella	anläggningstillgångar	
reducerar	tillgångarnas	anskaffningsvärden	och	därmed	det	avskrivningsbara	beloppet.

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 
 2021 2020	
Uppdelning bidrag	
Allmänt	statsbidrag,	Folkbildningsrådet		 20	795	440		 15	084	760	
Förstärkningsbidrag,	Folkbildningsrådet		 4	719	600		 3	052	600	
SPSM	särskilt	utbildningsstöd		 11	835	209	 12	175	791	
SPSM	tilläggsbidrag		 1	892	000	 1	459	000		
Regionbidrag	och	mobilitetsersättning		 1	808	864		 1	855	527		
Offentliga	bidrag		 583	308		 4	313	741		
 41 634 421 37 941 419 
Moderbolaget 
 2021 2020	
Uppdelning bidrag	
Allmänt	statsbidrag,	Folkbildningsrådet		 20	795	440	 15	084	760	
Förstärkningsbidrag,	Folkbildningsrådet		 4	719	600		 3	052	600	
SPSM	särskilt	utbildningsstöd		 11	835	209		 12	175	791	
SPSM	tilläggsbidrag		 1	892	000		 1	459	000	
Regionbidrag	och	mobilitetsersättning		 1	808	864	 1	855	527		
Offentliga	bidrag		 583	308	 4	313	741		
 41 634 421 37 941 419 

Not 2 Projektintäkter
Koncernen 
 2021 2020 
Folkbildningsrådet	
Etableringskurs		 897	288	 412	000		
SMF		 3	651	692		 3	824	154		
Svenska	från	dag	ett		 412	800		 209	200		
Arvsfonden, ESF, Arbetsförmedlingen samt övriga 
motparter 
Övriga	projekt	uppdragsutbildningar		 21	579	876	 18	226	242		
 26 541 656  22 671 596 

Moderbolaget 
 2021 2020 
Folkbildningsrådet	
Etableringskurs		 897	288	 412	000		
SMF		 3	651	692		 3	824	154	
Svenska	från	dag	ett		 412	800		 209	200		
Arvsfonden, ESF, Arbetsförmedlingen samt övriga 
motparter	
Övriga	projekt	uppdragsutbildningar		 21	579	876	 18	226	242		
 26 541 656 22 671 596 
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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.

 2021 2020

Ernst & Young	
Revisionsuppdrag		 175	000		 184	500	
Revisionsverksamhet	utöver	revisionsuppdraget		 53	000	 46	200	
 228 000  230 700

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.

 2021 2020

Ernst & Young AB	
Revisionsuppdrag		 120	000		 125	000	
Revisionsverksamhet	utöver	revisionsuppdraget		 53	000		 46	200	
 173 000  171 200  
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Not 4 Anställda och personalkostnader
Koncernen 
 2021 2020 
Medelantalet anställda 
Kvinnor		 236		 225	
Män		 126	 113		
 362 338 

Löner och andra ersättningar 
Verksamhetschef	och	verkställande	direktör		 1	727	575		 1	730	339	
Styrelse		 310	773		 235	043	
Övriga	anställda		 152	467	225	 141	711	085	
 154 505 573  143 676 467 

Sociala kostnader 
Pensionskostnader	för	verksamhetschef	och	verkställande	
direktör		 651	871		 608	673		
Pensionskostnader	för	övriga	anställda		 8	199	761		 7	298	987		
Övriga	sociala	avgifter	enligt	lag	och	avtal		 48	892	627		 45	427	326 
 57 744 259  53 334 986

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader  212 249 832  197 011 453

Moderbolaget 
 2021 2020 
Medelantalet anställda 
Kvinnor		 71	 69	
Män		 38		 34	
 109  103

Löner och andra ersättningar 
Verksamhetschef		 862	396	 872	664	
Styrelse		 139	992		 113	653	
Övriga	anställda		 43	918	554		 43	147	164	
 44 920 942  44 133 481

Sociala kostnader	
Pensionskostnader	för	verksamhetschef		 402	107		 350	931		
Pensionskostnader	för	övriga	anställda		 3	192	584		 3	122	581		
Övriga	sociala	avgifter	enligt	lag	och	avtal		 14	976	674		 14	110	433	
 18 571 365  17 583 945

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader  63 492 307  61 717 426

Könsfördelning bland ledande befattningshavare 
Andel	kvinnor	i	styrelsen		 40	%		 40	%	
Andel	män	i	styrelsen		 60	%		 60	%	
Andel	kvinnor	bland	övriga	ledande	befattningshavare		 73	%		 73%	
Andel	män	bland	övriga	ledande	befattningshavare		 27	%		 27%	
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Not 5 Resultat folkbildningsverksamheten
Koncernen 
 2021 2020

Intäkter		 76	168	000	 63	802	000	
Kostnader		 -72	496	000	 -69	451	000	
Resultat innan finansiella poster  3 672 000 -5 649 000

Moderbolaget 
 2021 2020

Intäkter		 76	168	000		 63	802	000	
Kostnader		 -72	496	000		 -69	451	000		
Resultat innan finansiella poster  3 672 000  -5 649 000  
 
Not 6 Resultat från övriga värdepapper och fordringar  
som är anläggningstillgångar
Koncernen 
 2021 2020

Erhållna	utdelningar		 3	655		 1	850	
Ej	realiserad	avkastning		 1	330	305		 48	865		
 1 333 960  50 715 

Moderbolaget 
 2021 20120

Erhållna	utdelningar		 3	655		 1	850		
Ej	realiserad	avkastning		 1	330	305	 48	865	
 1 333 960  50 715 
	
Not 7 Aktuell och uppskjuten skatt
Koncernen 
 2021 20120

Skatt på årets resultat	
Aktuell	skatt		 -1	240	328		 -1	081	202		
Förändring	av	uppskjuten	skatt	avseende	temporära	skillnader		 -412	000		 -256	800		
Totalt redovisad skatt  -1 652 328  -1 338 002 

Avstämning av effektiv skatt	
 2021 20120

 Procent  Belopp  Procent  Belopp	
Redovisat	resultat	före	skatt		 	 31	984	910		 	 7	299	952	

Skatt	enligt	gällande	skattesats		 20,60	 -6	588	891	 21,40		 -1	562	190		
Ej	avdragsgilla	kostnader		 	 -1	472	268		 	 -1	261	330	
Ej	skattepliktiga	intäkter		 	 6	412	755		 	 1	487	329	
Schablonintäkt	på	periodiseringsfond		 	 -3	924		 	 -2	011	
Redovisad effektiv skatt  5,17  -1 652 328  18,33 -1 338 002 
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Not 8 Ställda säkerheter
Koncernen 
 2021-12-31  2020-12-31

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 
 2021-12-31  2020-12-31

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 9 Byggnader och mark
Koncernen 
 2021-12-31  2020-12-31

Ingående	anskaffningsvärden		 120	060	215		 112	634	057		
Inköp		 0		 6	457	000	
Försäljningar/utrangeringar		 -6	531	000		 0		
Omklassificeringar		 4	972	145	 969	158	
Finansierat	genom	bidrag		 -1	500	000		 0	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  117 001 360 120 060 215 

Ingående	avskrivningar		 -62	002	339		 -59	964	014	
Försäljningar/utrangeringar		 37	000		 0	
Årets	avskrivningar		 -2	061	981		 -2	038	325		
Utgående ackumulerade avskrivningar  -64 027 320  -62 002 339 

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  42 512 231  47 596 067 

Moderbolaget 
 2021-12-31  2020-12-31

Ingående	anskaffningsvärden		 120	060	215	 112	634	057		
Inköp		 0		 6	457	000	
Försäljningar/utrangeringar		 -6	531	000		 0	
Omklassificeringar		 4	972	145		 969	158	
Finansierat	genom	bidrag	 -1	500	000		 0	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  117 001 360  120 060 215 

Ingående	avskrivningar		 -62	002	339		 -59	964	014	
Försäljningar/utrangeringar		 37	000		 0	
Årets	avskrivningar		 -2	061	981		 -2	038	325		
Utgående ackumulerade avskrivningar  -64 027 320 -62 002 339 

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  42 512 231 47 596 067
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Not 10 Datautrustning
Koncernen 
 2021-12-31  2020-12-31

Ingående	anskaffningsvärden		 14	315	656		 14	042	723	
Inköp		 95	098		 649	158		
Försäljningar/utrangeringar		 -1	134	057	 -376	225		
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  13 276 697 14 315 656

Ingående	avskrivningar		 -13	601	163		 -13	668	327		
Försäljningar/utrangeringar		 1	131	846		 375	333	
Årets	avskrivningar		 -327	518		 -308	169	
Utgående ackumulerade avskrivningar  -12 796 835 -13 601 163 

Utgående redovisat värde  479 862  714 493

Moderbolaget 
 2021-12-31  2020-12-31

Ingående	anskaffningsvärden		 14	315	656	 14	042	723		
Inköp		 95	098	 649	158		
Försäljningar/utrangeringar		 -1	134	057	 -376	225		
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  13 276 697 14 315 656 

Ingående	avskrivningar		 -13	601	163		 -13	668	327		
Försäljningar/utrangeringar		 1	131	846	 375	333		
Årets	avskrivningar		 -327	518	 -308	169		
Utgående ackumulerade avskrivningar  -12 796 835  -13 601 163 

Utgående redovisat värde  479 862  714 493 



40

ÅRSREDOVISNING 2021  Föreningen Furuboda • Org.nr 838200-5281

Not 11 Fordon
Koncernen 
 2021-12-31  2020-12-31

Ingående	anskaffningsvärden		 2	621	443	 2	621	443	
Inköp		 203	525	 0	
Försäljningar/utrangeringar		 -120	000	 0	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  2 704 968  2 621 443

Ingående	avskrivningar		 -2	149	529	 -2	051	421		
Försäljningar/utrangeringar		 120	000		 0	
Årets	avskrivningar		 -79	264	 -98	108		
Utgående ackumulerade avskrivningar  -2 108 793  -2 149 529 

Ingående	ack.	avskrivningar	på	gåva		 -53	966		 -53	966	
Utgående ack. avskrivningar på gåva  -53 966  -53 966

Utgående redovisat värde  542 209 417 948

Moderbolaget 
 2021-12-31  2020-12-31

Ingående	anskaffningsvärden		 2	621	443	 2	621	443	
Inköp		 203	525		 0	
Försäljningar/utrangeringar		 -120	000		 0	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  2 704 968  2 621 443

Ingående	avskrivningar		 -2	149	529		 -2	051	421		
Försäljningar/utrangeringar		 120	000		 0	
Årets	avskrivningar		 -79	264		 -98	108	
Utgående ackumulerade avskrivningar  -2 108 793  -2 149 529 

Ingående	ack.	avskrivningar	mot	gåva		 -53	966		 -53	966	
Utgående ack. avskrivningar mot gåva  -53 966  -53 966

Utgående redovisat värde  542 209  417 948 
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Not 12 Inventarier
Koncernen 
 2021-12-31  2020-12-31

Ingående	anskaffningsvärden		 30	647	955		 30	050	075		
Inköp		 78	563		 54	092	
Försäljningar/utrangeringar		 -306	396		 0	
Omklassificeringar		 2	416	557		 543	788	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  32 836 679  30 647 955

Ingående	avskrivningar		 -24	211	464		 -23	345	822		
Försäljningar/utrangeringar		 306	396		 0	
Årets	avskrivningar		 -754	813	 -865	642	
Utgående ackumulerade avskrivningar  -24 659 881  -24 211 464

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  5 352 977  3 612 670

Moderbolaget 
 2021-12-31  2020-12-31

Ingående	anskaffningsvärden		 30	647	955		 30	050	075	
Inköp		 78	563		 54	092		
Försäljningar/utrangeringar		 -306	396		 0	
Omklassificeringar		 2	416	557	 543	788	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  32 836 679 30 647 955

Ingående	avskrivningar		 -24	211	464		 -23	345	822	
Försäljningar/utrangeringar		 306	396		 0	
Årets	avskrivningar		 -754	813		 -865	642	
Utgående ackumulerade avskrivningar  -24 659 881  -24 211 464 

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  5 352 977  3 612 670
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Not 13 Pågående nyanläggningar och förskott avseende  
materiella anläggningar
Koncernen 
 2021-12-31  2020-12-31

Värme	energianläggning		 93	694		 93	694	
Renovering	internat,	matsal,	skollokaler	folkhögskolan		 3	533	943		 2	792	733	
 3 627 637 2 886 427

Moderbolaget 
 2021-12-31  2020-12-31

Värme	energianläggning		 93	694		 93	694	
Renovering	internat,	matsal,	skollokaler	folkhögskolan		 3	533	943	 2	792	733	
 3 627 637  2 886 427

Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott avseende  
materiella anläggningar
Koncernen 
 2021-12-31  2020-12-31

Ingående	anskaffningsvärden		 2	886	427		 1	726	105	
Inköp		 8	380	457		 2	673	268	
Försäljningar/utrangeringar		 -250	544		 0	
Omklassificeringar		 -7	388	703	 -1	512	946	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  3 627 637 2 886 427

Utgående redovisat värde  3 627 637 2 886 427 

Moderbolaget 
 2021-12-31  2020-12-31

Ingående	anskaffningsvärden		 2	886	427		 1	726	105	
Inköp		 8	380	457		 2	673	268		
Försäljningar/utrangeringar		 -250	544		 0	
Omklassificeringar		 -7	388	703	 -1	512	946	
Utgående	ackumulerade	anskaffningsvärden		 3	627	637		 2	886	427

Utgående redovisat värde  3 627 637  2 886 427
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Not 15 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Koncernen 
 2021-12-31  2020-12-31

Ingående	anskaffningsvärden		 4	063	538		 4	666	017	
Försäljningar		 -48	865	 -651	344	
Inköp		 10	778	151		 48	865	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  14 792 824  4 063 538

Utgående redovisat värde  14 792 824  4 063 538 

Moderbolaget 
 2021-12-31  2020-12-31

Ingående	anskaffningsvärden		 4	063	538	 4	666	017	
Försäljningar		 -48	865	 -651	344	
Inköp		 10	778	151	 48	865		
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  14 792 824  4 063 538 

Utgående redovisat värde  14 792 824  4 063 538

Not 16 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Koncernen 
    
 Anskaff. värde  Bokfört värde Marknadsvärde 
Marknadsnoterade	aktier		 14	173	869		 14	173	869		 17	502	881	
Fonder	och	likvida	tillgångar		 618	955		 618	955		 1	229	128	
 14 792 824  14 792 824 18 732 009

Moderbolaget 
    
 Anskaff. värde Bokfört värde Marknadsvärde 
Marknadsnoterade	aktier		 14	173	869		 14	173	869	 17	502	881	
Fonder	och	likvida	tillgångar		 618	955		 618	955	 1	229	128	
 14 792 824 14 792 824 18 732 009
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Not 17 Andra långfristiga fordringar
Koncernen 
 2021-12-31  2020-12-31

Ingående	anskaffningsvärden		 0		 50	000	
Avgående	fordringar		 0		 -50	000		
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  0  0 

Utgående redovisat värde  0 0

Moderbolaget 
 2021-12-31  2020-12-31

Ingående	anskaffningsvärden		 0		 50	000		
Avgående	fordringar		 0		 -50	000		
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  0  0

Utgående redovisat värde  0 0

Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen 
 2021-12-31  2020-12-31

Övriga	upplupna	intäkter		 22	049	741	 18	717	169	
Förutbetalda	hyror		 803	395		 938	342	
Övriga	förutbetalda	kostnader		 1	213	648	 1	270	166	
 24 066 784 20 925 677 

Moderbolaget 
 2021-12-31  2020-12-31

Övriga	upplupna	intäkter		 3	099	110		 2	934	682	
Förutbetalda	hyror		 803	395		 938	342		
Övriga	förutbetalda	kostnader		 828	773	 794	003		
 4 731 278 4 667 027
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Not 19 Ändamålsbestämda fonder
Koncernen 
    
 Belopp Upplösning Avsättning Belopp 
 vid årets ändamåls- ändamåls- vid årets 
  ingång bestämda medel bestämda medel utgång
Vistelsefond		 1	330	208	 -269	991		 0		 1	060	217	
Fond	Alectamedel		 1	082	549	 0		 0		 1	082	549	
Donationsfonder		 5	431	291	 -670	302		 0		 4	760	989	
 7 844 048  -940 293  0  6 903 755

Moderbolaget 
    
 Belopp Upplösning Avsättning Belopp 
 vid årets ändamåls- ändamåls- vid årets 
 ingång bestämda medel bestämda medel utgång
Vistelsefond		 1	330	208		 -269	991	 0		 1	060	217	
Fond	Alectamedel		 1	082	549		 0		 0		 1	082	549	
Donationsfonder		 5	431	291		 -670	302		 0		 4	760	989	
 7 844 048  -940 293 0  6 903 755

Not 20 Långfristiga skulder
Koncernen 
 2021-12-31  2020-12-31 
Förfaller senare än fem år efter balansdagen	
Skulder	till	kreditinstitut		 8	771	015	 9	320	863		
 8 771 015  9 320 863 

Moderbolaget 
 2021-12-31  2020-12-31 
Förfaller senare än fem år efter balansdagen	
Skulder	till	kreditinstitut		 8	771	015		 9	320	863	
 8 771 015 9 320 863 
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Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen 
 2021-12-31  2020-12-31

Personalrelaterade	kostnader		 19	694	101		 18	533	009		
Förutbetalda	intäkter		 3	850	838		 9	640	380	
Övriga	upplupna	kostnader		 532	232	 2	493	124	
 24 077 171  30 666 513

Moderbolaget 
 2021-12-31  2020-12-31

Personalrelaterade	kostnader		 2	549	130		 2	530	760	
Förutbetalda	intäkter		 3	850	838		 9	640	380	
Övriga	upplupna	kostnader		 427	382		 2	408	883	
 6 827 350 14 580 023

Not 22 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Koncernen 
 2021-12-31  2020-12-31

Avskrivningar		 3	223	576	 3	310	243	
Resultat	vid	försäljning	av	anläggningstillgångar		 32	710		 893	
 3 256 286  3 311 136

Moderbolaget 
 2021-12-31  2020-12-31

Avskrivningar		 3	223	576		 3	310	243	
Resultat	vid	försäljning	av	anläggningstillgångar		 32	712		 893	
 3 256 286  3 311 136

Not 23 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Moderbolaget 
 2021 2020

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		 1,17	%		 1,39	%	
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Not 24 Bokslutsdispositioner
Moderbolaget	
	 2021  2020

Erhållit	Koncernbidrag		 2	000	000		 2	200	000	
 2 000 000  2 200 000

Not 25 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget 
 2021-12-31  2020-12-31

Ingående	anskaffningsvärden		 100	000		 100	000	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  100 000  100 000

Utgående redovisat värde  100 000  100 000

Not 26 Specifikation andelar i koncernföretag
Moderbolaget

Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde 
 
Furuboda	Assistans	AB		 100		 100		 100		 100	000	
    100 000 

 Org.nr  Säte  Eget kapital  Resultat	
	 	 Kristianstad	
Furuboda	Assistans	AB		 556682-3638	 Kommun		 7	897	084		 5	268	605

Eget	kapital	samt	Årets	resultat	har	angetts	i	sin	helhet	oavsett	ägarandel.	
I	Eget	kapital	ingår	79,4	%	av	obeskattade	reserver.	
Med	Årets	resultat	avses	resultat	efter	finansiella	poster
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Not 27 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Moderbolaget

Med	anledning	av	Covid-19	och	de	effekter	som	vi	ser	av	pågående	pandemi	råder	viss	osäkerhet	kring		
den	fortsatta	utvecklingen.	Effekterna	av	Covid-19	framöver	är	svåra	att	bedöma	och	efterfrågan	och		
möjligheteten	att	genomföra	verksamheten	kan	fortsatt	påverkas	både	på	kort	och	lång	sikt.

Det	angreppskrig	som	Ryssland	inledde	mot	Ukraina	24	februari	2022	påverkar	oss	alla,	skapar	oro	och		
får	effekter	på	olika	sätt	i	samhället.	Vår	bedömning	är	att	vi	som	ideell	förening	och	en	aktör	inom	civilsamhället	
kommer	att	visa	den	nyttan	vi	kan	göra	genom	att	möta	de	människor	som	behöver	fly	från	kriget	med	våra	
möjliga	insatser	och	verksamheter	under	2022
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Furuboda	den	12	april	2022.	
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Föreningen Furuboda, org.nr 838200-5281

Rapport om årsredovisningen och koncern-
redovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
för Föreningen Furuboda år 2021. Föreningens årsredovisning och
koncernredovisning ingår på sidorna 16-49 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av moderföreningens och koncernens
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredo-
visningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för moderföreningen och koncernen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas
ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten De auktoriserade
revisorernas ansvar samt Den förtroendevalde revisorns ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige. Vi som auktoriserade revisorer har fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den
andra informationen består av en verksamhetsberättelse.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen
omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras
ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är
oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla
väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna infor-
mation, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att
rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen och koncern-
redovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt års-
redovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen an-
svarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas
dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något
av detta.

De auktoriserade revisorernas ansvar

Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige.

Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovis-
ningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför gransknings-
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra
en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en
väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande
av intern kontroll.

 skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma gransk-
ningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna
kontrollen.

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och till-
hörande upplysningar.

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder anta-
gandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäker-
hetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida hän-
delser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan
fortsätta verksamheten.

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovis-
ningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna
på ett sätt som ger en rättvisande bild.

 inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende
den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktivi-
teterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och
utförande av koncernrevisionen. Vi är ansvariga för våra
uttalanden.
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Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också infor-
mera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Den förtroendevalde revisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt
god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet om att årsredovisningen och koncernredovisningen har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovis-
ningen och koncernredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens
och koncernens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har
vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning av Föreningen
Furuboda för år 2021.

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige. Vi som auktoriserade revisorer har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig
till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder de
auktoriserade revisorerna professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen
av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på de
auktoriserade revisorernas professionella bedömning och övriga valda
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om
ansvarsfrihet.

Furuboda den 13 april 2022

Anders Håkansson                                                Rune Svensson
Auktoriserad revisor          Revisor
Ernst & Young AB

Else-Britt Annmo
Revisor
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Föreningen Furuboda
E-post info@furuboda.se   Hemsida www.furuboda.org

Furuboda Yngsjö Postadress 296 86 Åhus 
 Besöksadress Furubodavägen 247, 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

Framsida: Deltagare från Furuboda IF på Göteborg Open, bild från Kristianstad, Yngsjö och Malmö. 
Baksida Deltagare från Furuboda folkhögskola i Malmö

Föreningen Furuboda har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll


