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EN VÄNDPUNKT FÖR FURUBODA

Det är med stor glädje jag tittar tillbaka på 2018. Det

Ibland skickar jag en tacksam tanke till en person, Carl
Jönsson, som föddes 1869 mitt i Skåne. Han var en
framgångsrik affärsman som startade en stiftelse med
sin förmögenhet. Han har efter sin död räddat Furuboda
genom stiftelsens generösa gåvor. Stiftelsen har bidragit
med miljonbelopp. Många unga människor har fått
möjligheter att utvecklas på Furuboda tack vare Carl
Jönsson.

har varit en vändpunkt för Furuboda. Vårt medlemsantal
har vänt uppåt, nya kurser har startat, fler projekt beviljats,
samarbetena med andra organisationer har ökat och
ekonomin har gått med ett rimligt plus för första gången på
många år.
Det är många som gjort mycket för att möjliggöra detta
resultat. Många vänner i vår omgivning har börjat stödja
oss ekonomiskt, utbildningsministern har gett ett generellt
tillskott till folkhögskolorna och många medarbetare har
huggit i extra med olika utmaningar.

I verksamhetsberättelsen får ni möta Furubodas olika
folkhögskoleenheter i Malmö, Kristianstad och Yngsjö.
Hans Skäremo, biträdande rektor i Yngsjö, förklarar
pedagogiskt de olika kurser vi har och hur vi bland annat
arbetar för att hålla god kvalitet. Över 1600 personer har
tagit del av vår utbildningsverksamhet. Ni får också chans
att läsa om vårt arbete med insamling, kommunikation och
föreningen.

Furuboda arbetar för att människor ska bli självständiga
och ansvarstagande. Många medarbetare brinner för
denna vision och älskar att stå sida vid sida med deltagarna.
Antalet personer som har fått chansen att gå på skolan
har ökat med nästan 400. Vårt assistansbolag, Furuboda
assistans, har fått fler kunder, vi har startat vår första
distanskurs och vår konferensgård har byggts om till
Musikens hus.

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

Synbarheten av organisationen i media har vuxit i både
sociala och traditionella medier. Två av våra ambassadörer
har fått arbete utanför Furuboda och fyra nya har anställts.
Genom sina föreläsningar sprider de kunskap och bryter
fördomar genom att berätta om hur det är att leva med
funktionsnedsättning.

Framtiden är vår!
Med vänlig hälsning,
Jenny Anderberg
rektor/verksamhetschef
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Folkhögskolan
DELTAGARVECKOR OCH DELTAGARE. VAD ÄR VAD?
Furuboda folkhögskola har sitt ursprung
i sommarlägren som startade i början
av 60-talet. Sedan tillkom de långa
folkhögskolekurserna 1967 i samarbete
med Önnestad folkhögskola. 1994 startade
föreningen en egen folkhögskola som
idag bedriver en gigantisk verksamhet
- se faktarutan bredvid. Men vad är
egentligen en deltagarvecka? Vad är
en etableringskurs och vad är SMF? Här
följer en liten vandring bland glosorna som
folkhögskolan slänger sig med.

tilldelning av deltagarveckor så är det förlust, man får helt
enkelt inte betalt för dem. Staten satte i fjol till extraveckor
som folkhögskolorna fick dela på om man kunde visa att
man kunde fylla dem. Furuboda folkhögskola i Yngsjö,
Kristianstad och Malmö, har tillsammans nu styvt 7000
deltagarveckor till sitt förfogande per år. Detta ska jämföras
med grundtilldelningen som var 4000 deltagarveckor. En
gigantisk ökning.
Uppdragsutbildningar

Förutom de långa och korta folkhögskolekurserna utför
folkhögskolan vissa uppdragsutbildningar i samarbete
med bland annat Arbetsförmedlingen. Gemensamt för
dessa kurser är att de inte finansieras av det ordinarie
folkbildningsanslaget utan inbringar en viss summa per
deltagare och kurs. Det är också så att det är extraresurser
som staten har satt in vilket innebär att vi inte vet hur länge
de kommer att fortgå.

Allmän kurs, särskild kurs eller kortkurs

Kortkurs är vad det låter som - det är kurser som är
kortare än tre veckor och för Furubodas del är det de som
erbjuds på sommaren, vanligtvis en vecka långa, och vår
Nyårsexplosion. Samverkanskurs är korta kurser som
skolan anordnar i samverkan med andra organisationer.
Allmän kurs är en kurs som ger grundläggande
behörighet för vidare studier på högskola eller universitet.
En folkhögskola måste ha minst 15 % allmän kurs av
sina tilldelade deltagarveckor. Särskild kurs är alla de
övriga kurserna, vilka bidrar till folkhögskolornas och i
förlängningen samhällets mångfald.

SMF är en tre månader lång kurs för personer som inte
fullgjort gymnasiet och står till arbetsmarknadens
förfogande. Kurserna är för att få ut de människor som
håller på att falla ur samhällets ramverk. Fyra av tio
deltagare på SMF går efter avslutad kurs vidare till studier,
inte helt sällan till folkhögskolans ordinarie långa kurser.
Etableringskurs är också en uppdragsutbildning som
staten valde att förlägga till folkhögskolor 2014. Det är
personer som är nyanlända i Sverige och som omfattas
av etableringsuppdraget som kan gå denna kurs. Kursen
innehåller förstås språkundervisning men också en allmän
orientering om det svenska samhället. Syftet är att det ska
underlätta att komma ut på arbetsmarknaden. Kursen är
sex månader lång.

Deltagarvecka

Detta begrepp används inom folkhögskolevärlden för
att tala om storlek och pengar. En deltagare som går en
vecka på folkhögskola genererar en deltagarvecka. Går
deltagaren ett helt läsår på till exempel 40 veckor genererar
hon 40 deltagarveckor och om det är 10 deltagare i en
grupp som går ett läsår genererar de tillsammans alltså
400 deltagarveckor. Det är ur mängden deltagarveckor
finansieringen hämtas då en deltagarvecka inbringar en viss
summa från Folkbildningsrådet.

Svenska från dag 1 är för att nyanlända migranter snabbt
ska få en orientering i svenska samhället och lära sig
språket redan under asylprocessen. Allt för att korta ner
tiden det tar att etablera sig i samhället för den som väl får
uppehållstillstånd.

Taket

Till detta kommer också en vård- och omsorgsutbildning,
SFI och andra arbetsmarknadsprojekt som också finansieras utanför det ordinarie folkbildningsanslaget.

Det finns ett tak när det gäller deltagarveckor. Folkbildningens kaka har ett visst mått och fördelas till landets 156
folkhögskolor. Detta innebär att om man ligger över sin

Text:
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KVALITETSSÄKRING
Kvalitet som begrepp inom bildning är inte något självklart.
När man pratar i termer av måluppfyllelse som ska infrias
blir det ofta något kvantitativt som man sätter bock på
när det är klart. Det är heller inte sällan att människan
tenderar att göra efterhandskonstruktioner när målen,
efter avslutat arbete, ska checkas av. Allt för att det sagda
ska infrias, varför vägen framåt blir väldigt smal. Eftersom
man inget vet om framtiden är det just processen som är
viktig. Kvalitetsarbete är något som aldrig blir klart, det
är en process. Folkhögskolornas serviceorgan (FSO), har
tagit fram ett koncept för att bedriva kvalitetsarbetet på
folkhögskola processinriktat. Furuboda folkhögskola hade
två sådana dagar i februari, en dag med personalen från
Kristianstad och Malmö och en dag med personalen från
Yngsjö. Arbetssättet går ut på att hitta styrkor och förmågor
som går att utveckla och utveckling är något som ständigt
måste pågå. Den som slutar att bli bättre slutar snart att vara
bra.

Fakta Folkhögskolan 2018
Årets kurser i siffror
Långa kurser

Antal deltagarveckor
- särskilda kurser
- allmänna kurser
- SMF
- Etableringskurs
- Svenska från dag 1
- Bristyrkeskurs

Vårterminen Höstterminen
1 352
1 966
2 145
3 172
186
754

1 378
2 122
1 300
962
62
702

Långa kurser: Allmän kurs Behörighet, Allmän kurs Framtid,
Allmän kurs Omvärld, Assistentkursen, Baskursen, ITkursen, Musiklinjen, Musikproduktion, Musikverkstan, På
väg… igen, Seniorkursen, Studiemotiverande folkhögskolekurs
(SMF), Etableringskurs, Bristyrkeskurs (Vård- och omsorgsutbildning) och Svenska från dag 1.
Antal deltagare
Totalt antal
Män/kvinnor
Med funktionsnedsättning
Utlandsfödda

Deltagarråd

Deltagarrådet på Furuboda folkhögskola i Yngsjö består
av 1-2 deltagare per kurs och en lärare som är en resurs för
gruppen. I denna grupp har det sedan valts en ordförande,
en vice ordförande och en sekreterare. Ordförande,
vice ordförande och lärarresursen träffas dagen innan
varje mötestillfälle för att samla ihop punkter som de
olika kurserna skickat in från sina kursråd, där görs en
dagordning upp och de har även tid att kanske hinna få lite
svar eller information om vissa frågor inför mötet.

538
265/273
85
290

431
224/207
103
142

Korta kurser inkl. samverkanskurser

Under 2018 har många frågor kring mat och matsal
diskuterats. För att inte bara fastna i detta bjuder vi med
jämna mellanrum in en representant från kök/reception
och samlar frågor rörande detta till dessa tillfällen.

Antal deltagarveckor

221

420

Antal deltagare
Totalt
Män/kvinnor
Med funktionsnedsättning
Utlandsfödda

225
124/101
151
3

408
190/218
343
0

Korta kurser: Skaparverkstan, Skåne i blickfånget, Sound &
Action, Solskensvecka 1 och 2, Solklart, Sound & Action mini,
Må bra-kurs, Sommarveckan, Nyårsexplosion och helgkurs för
anhöriga till personer med förvärvad hjärnskada.

Under hösten diskuterades ofta trivsel och regler på vårt
internat, så fr o m våren 2019 kommer det på deltagarrådets
uppmaning att genomföras korridorsmöten på internatet, i
varje korridor, ett par gånger på termin.

Samverkanspartners: Grunden Malmö, Verdandi,
FUB Lund, Grunden Sydöstra Skåne, Pingst Omsorg
(Gemenskapsveckan), Epilepsiföreningen, SRF Örkelljunga,
FSDB, Kompis Assistans, SRF i Skåne, Riksförbundet EhlersDanlos syndrom och Lika Unika (Sommarskola om CRPD).

Aktiviteter att göra på kvällar saknas tycker många, så på
uppmaning av representanterna i deltagarrådet kommer det
under våren att anordnas ett antal kvällar med aktiviteter
som de olika kurserna ansvarar för och bjuder in till.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deltagarrådet har ca ett möte i månaden och det är god
uppslutning från de olika kurserna på dessa möten.
Verksamhets- och helhetsnivå

I verksamheten på Furuboda folkhögskola i Kristianstad
sker kvalitetsarbetet dels på projekt- och kursutbildningsnivå men även på verksamheten som helhet. På nivåerna
utgår vi alltid från följande frågeställningar:
5

Var är vi nu?
Vart ska vi?
Hur gör vi?
Hur blev det?
Under hela processen utgår vi alltid från våra mål.
Planera – dokumentera
Genomföra – dokumentera
Följa upp resultat mm – dokumentera
Analysera och bedöma utvecklingsbehov –
dokumentera

•

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 Föreningen Furuboda

Folkhögskolan Yngsjö

Fakta

Furuboda Yngsjö 2018

VAD DET HÄNDER PÅ ETT ÅR!

• 100 anställda: Pedagoger, kursledare, assistenter,
kurator, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeuter,
badmästare, fritidsledare, IT-personal, servicepersonal,
ambassadörer, administrativ personal, chefer.
• Ca 810 kursdeltagare

I fjol skrev jag om att vi siktade på två nya
kurser under året. Den ena är infriad och
den andra ligger fortfarande och gror.

Långa folkhögskolekurser och profilkurser

Distanskursen i musikproduktion är igång och kommer att
fortsätta. Den andra var en idrottsledarkurs. Idén åt idrottshållet ligger kvar men vi funderar i nya banor. I resonemanget
runt kurserna är det för det första deltagarna man tänker på,
vilka behov finns. Kombinerat med detta är vilka betingelser
det finns på skolan och vi tänker hela tiden på helheten. Att
gå på folkhögskola är för många att både bo och verka på
skolan. Sett till det så finns här en idrottsförening som bidrar
till helheten med kvällsaktivitet och tävlingsverksamhet
vissa helger. Därför funderar vi på att skapa en kurs med
idrottsprofil, paraidrott. Återkommer nästa år hur det
kommer att gå med det projektet. Nu en rapport från
kursföreståndarna med glimtar från 2018 respektive kurs:

• Allmän kurs Behörighet: För behörighet till vidare studier
• Allmän kurs Framtid: Inriktning på hur deltagaren ska
klara sig i framtiden, efter avslutad utbildning på Furuboda
• Allmän kurs Omvärld: Allmänna ämnen som svenska och
matte, även omvärldskunskap
• Assistentkursen: För deltagare som vill utbilda sig till
exempel skolassistent eller personlig assistent
• Baskursen: Utgår från deltagarens behov med innehåll och
studietakt, särskilt för personer med utvecklingsstörning.
• IT-kursen: Med kreativitet i fokus, inriktning på IT & dator
• Musiklinjen: Utvecklar deltagarens musikaliska färdigheter
och förbereder för vidare studier
• Musikproduktion: Ny distanskurs på halvtid
• Musikverkstan: Kurs i musik där innehåller och
studietakten utgår från deltagarens behov
• På väg...igen: För deltagare med förvärvad hjärnskada
• Seniorkursen: För deltagare från 55 år, med fokus på det
livslånga lärandet

Allmän kurs Behörighet (AKB)

Kursen arbetar för att rusta deltagarna inför vidare utbildning
eller arbete. Tid har ägnats åt högskoleprov och besök på
Kristianstad Högskolas ”Öppet hus”-dag för att skapa en
uppfattning om hur och var vidare studier finns och fungerar.
För att orienteras mot arbete är studiebesök ett utmärkt sätt
att uppleva olika arbetsplatser, med besök till produktionoch servicesektor och ett reningsverk. Vi fick även besök
av ”gamla” deltagare som delade om nuvarande arbete och
studier och om sin tid på Furuboda. Ett assistansbolag
föreläste om hur arbetsgivaren ser och gör urval vid intervjuer
och ansökningar. Det, ihop med information och berättelser
från assistentkurs, gjorde personlig assistent-yrket tydligare.

i en scoutstuga i Svensköp. Till Halloween ordnade vi en
spökkväll med spökmat, spökrunda och spökhistorier. Att
fira Nobel har blivit en tradition, med nobelmiddag och
nobelprisutdelning. Som en uppstart inför skolresa våren
2019 såg vi i november teaterföreställningen Några av oss som
handlar om tiden i koncentrationsläger för fyra unga pojkar.

En viktig del är att svetsa samman klassen vilket har gjorts
genom olika aktiviteter, t.ex. stadsvandring i Kristianstad,
prova-på mindfulness och ett fågelskådningstillfälle. På
vårterminen gick en heldag till Blå Planeten och Tivoli.

Allmän kurs Framtid (AKF)

Under vårterminen har vi haft fokus på ett så självständigt
och förberett vuxenliv som möjligt. Vi jobbar med teman,
praktik och projekt. Under våren var de större temana
Melodifestivalen, Indianer & Cowboys och vår skolresa.
Skolresan valdes från ett tidigare tema, Världsarv, och vi
åkte till närmsta världsarvet, Karlskrona örlogsstad, där vi
bl a besökte Marinbasen och Drottningskärs kastell, gick på
stadsvandring i Världsarvet och hade det suveränt gott. Vi
hade även ett stort arbete kring privatekonomi tillsammans
med Sparbankens utbildning. Praktik erbjuds också och
de flesta av kursens deltagare var på praktik på allt från
förskola till blomsteraffär. I AKF har, liksom i AKO, använt
minnesprogrammet Cogmed och haft försäljning för att samla
pengar till skolresan, där deltagarna fått sköta det mesta och
haft ett tema kring Valet 2018, en kortare lära känna-hajk med
övernattning i skogarna vid Svensköp och vi hann även med
ett besök på Kannibalmuseet i Önneköp.

Allmän kurs Omvärld (AKO)

Kursen arbetar mycket med olika tema, som Året/Almanackan
och Uppfinningar under våren. Genom fördjupningen i
uppfinningar genom 1800- och 1900-talet ordnades en
skolresa i uppfinningarnas spår till trakten kring Jönköping
med besök på bl a tändsticksmuseum, Husqvarna museum
och Gränna Museum med André-expeditionen. För att
finansiera resan arbetade vi med försäljningar, t ex kakor och
grillade korv som såldes på Valborg. På våren gjorde även
deltagarna en full omgång med minnesprogrammet Cogmed.
Höstens teman var Valet 2018, Kristianstad, Slott i Skåne
och Astrid Lindgren. Vi har gjort studiebesök i Kristianstad
med stadsvandring, museibesök och besök på Sveriges lägsta
punkt, och även en tur neråt Österlen med ett par stopp vid
slott. I samband med valet arbetade vi bl a med demokrati,
valprocess, olika partier, besökte valstugor och gav möjlighet
att förtidsrösta. Vi hann även med en hajk med övernattning

Andra teman under hösten var Skåne, med studieresa på
Österlen där vi besökte Världens minsta filmmuseum,
Småland och Astrid Lindgren då vi såg ”Unga Astrid” på bio.
6
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Mer om livet i Musike
ns hus i Gabe & Ar
is kåseri på s. 16!
Nobel är en viktig del under hösten, med kunskap om Alfred
Hösten inleddes med Disco i de fyra första ensembleNobel, middag och nobelprisutdelning. Även vi gick på Några grupperna, som redovisades med konsert från Musikens hus
av oss, en perfekt inledning på vårens arbete inför skolresan
entrétak. Under måndagsförmiddagar körde vi ”korttidssom går till Polen och bl a besök på koncentrationsläger.
ensemble” där man bara får ett par timmar att repa in en låt
och sedan framföra den för klassen, med feedback från lärare
Assistentkursen
och klasskompisar. Efter höstlovet hade vi vårt lite större
Under våren deltog lärare och deltagare i den lärorika och
projekt - detta år med tema Michael Jackson - helt ovetande om
uppskattade kursen Första hjälpen till psykisk hälsa ordnad
den otäcka skildringen ”Leaving Neverland” visades 2019.
av vår kurator Jeanette Larsson. Vi tränade att se symtom,
Det bjöds även luciaframträdanden i Åhus och Kristianstad
riskfaktorer och ha ett bra bemötande vid psykisk ohälsa.
samt julkonsert i Furubodas aula.
Kursens innehåll anpassas ständigt efter verksamheternas
Musikproduktion
behov och deltagarnas önskemål. Hösten 2018 startade en
Vi har i år startat upp en ny kurs i Musikproduktion.
ny klass och nya ämnen i kursen är Parasport, med bl.a. topsUndervisningen sker främst på distans, men vi har haft några
innebandy, shuffle, boccia med ränna, anpassade cyklar, golf
fysiska träffar. I augusti var det uppstart på folkhögskolan och
och basket i rullstol, pedagogiskt ledarskap och Deltagande i
i oktober möttes deltagarna i en musikstudio i Malmö. Resten
annan klass, då som innebär att deltagarna är med i en annan
av tiden jobbar deltagarna med uppgifter och får handledning
klass på skolan en gång i veckan under en termin. Vi har
av lärarna. Lektionsmaterialet består av videolektioner,
vidareutvecklat IKT och lärarna har genom nyfikenhet och
litteratur och kompendier. Redovisningar och feed-back sker
teknikintresse hittat bra vägar för kommunikation, uppgiftsi mindre grupper genom videosamtal på vår gemensamma
inlämning och informationshantering i Teams i Office 365.
Teams-sida. Kursen behandlar områden som digitala verktyg
Baskursen
i musikproduktion, låtskrivning, studioteknik, ljudlära m.m.
Målet med Baskursen är att, utifrån deltagarens förmåga, ge
En första utvärdering gjordes innan jul och deltagarna verkar
kunskap, undervisning och gemenskap. Arbetet sker mycket
mycket nöjda med sin utbildning än så länge!
i tema såsom Kroppen, Titanic, Allemansrätten och Naturen,
Musikverkstan
för att lära sig att förstå ett sammanhang där allt hänger
Musikverkstan uppträdde 2018 på fyra förskolor med vår
ihop. Att arbeta tillsammans med andra i en grupp är en av
egenskrivna show, vi höll tre workshopar och en spelning
arbetsmetoderna för att utvecklas som människa, men också
i Hässleholm för särskolor och särgymnasiet. Gästartist
självständigt arbete är ett viktigt inslag i kursen. Planerandet
var Robin Stjärnberg, som både är kändis och före detta
av skolresa är alltid något som engagerar och stimulerar, detta
Furubodadeltagare. Det har gjorts två reklamspelningar
läsår bär det av till Köpenhamn.
för Furuboda, på Valdemarsro särgymnasium i Malmö och
IT-kursen
särgymnasiet i Ystad. Några deltagare var på Riksgymnasiet
Deltagarna har arbetat med foto- och grafikprojekt med
i Göteborg och spelade ihop med personal. Under hösten
egna foton. De har gjort dessa projekt med olika appar och
filmade ett bolag när Musikverkstan repeterade, åt Furuboda
datorprogram. Dessa projekt framkallades och ställdes
Assistans som gjorde reklamfilm. Deltagarna skrev en låt
ut under påsken. De har även gjort bl a presentationer,
till Musikhjälpens insamling då årets tema var rätten till
trycksaker och hemsidor. Vi har besökt Skånes Djurpark
utbildning för personer med funktionsnedsättning, skapade
med intilliggande naturområde, Fulltofta Naturcentrum
en musikvideo till detta och vi samlade in nära 8000 kr. Vi
för naturupplevelse och fotografering och Malmö för att
gjorde även några spelningar för anhöriga och deltagarna på
prova VR-escape rooms med efterföljande konstutställning.
Furuboda Yngsjö.
Deltagarna har ansvarat för en discokväll för övriga deltagare
På väg... igen (PVI)
på skolan. Några av deltagarna har varit med och informerat
På våren summerade vi allt vi har lärt oss i kursen Hjärnom Furuboda folkhögskola vid olika tillfällen. Dessutom
kunskap i en ”Hjärnans dag”, bjöd in hela skolan och erbjöd
har vi under året tagit emot trycksaksbeställningar som
poster-stationer om hjärnan. Det handlade om Afasi, Stroke,
deltagarna har fått göra. Klassen gjorde också en egen kortfilm
Hjärntrötthet, Framstegstrappan mm. En deltagare höll
till vår julavslutning, från manus till färdig film.
en föreläsning, Livet efter hjärnskadan, som blev väldigt
Musiklinjen
uppskattad av såväl deltagare som personal. Vi plockade
På våren besöktes Musikhögskolan Malmö för en clinic/
fram material vi använder i kursen som alla fick prova på
konsert med supergitarristen Scott Henderson, vi hade en
och sedan passade vi på att ha invigning för vårt nya “Greenworkshopdag med ”Sisters of Invention” (Karolina och Malin room”, en plats att vila hjärnan på. En lyckad dag som
Almgren) samt en eftermiddag med Ola Salo, en PR-turné
kommer att återkomma våren 2019. Under hösten mötte vi
gjordes med besök på 12 gymnasieskolor i Skåne, Blekinge
nya utmaningar då två nya deltagare är småbarnsföräldrar,
och Uddevalla. Ett antal spelningar har genomförts, som fem
så några veckor varje termin utökas klassen från 8 till 10 med
After Work-spelningar med kulturkvarteret i Kristianstad,
små-deltagare på 3 och 6 år. Ett härligt inslag som ställer krav
eftermiddagskonserter på Furuboda, två examenskonserter
på oss runtomkring, men vi vill inkludera allt som hör till livet
under ledning av andra-årseleverna Elvira och Svante och stor och det livslånga lärandet. Vad kan då vara viktigare än att få
avslutningskonsert på kulturkvarteret som avrundade våren
vara med sin familj även på en folkhögskola?
och läsåret 17/18.
Text: Hans Skäremo och kursledarna

•
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Folkhögskolan Malmö
DET ÄR ALDRIG TRÅKIGT PÅ FURUBODA!
Det var genom Jobb Malmö jag kom i
kontakt med Furuboda. Någon sade till
mig att det fanns ett projekt vid namn
Mobile You som skulle innebära en
utlandspraktik i Italien.

Våren efter skulle en ny grupp göra samma resa som jag
gjorde. Eftersom det saknades en lärare i italienska under
förberedelsetiden, något som behövs för en sådan här
praktik där man ska bo och tätt intill personer man inte
känner sedan innan, erbjöd jag mig på skämt att ”jag kan ju
göra det om ni inte hittar någon annan” - och några minuter
senare hade jag tackat ja till att vara lärare i italienska!

Några dagar senare satt jag i en intervju med projektledaren
Sanna-Leena. Eftersom jag gjort praktik tidigare, då i
Tyskland, var jag sugen att prova igen. Som Italienvän tände
jag, som det heter, på alla åtta. Efter lite betänketid och
grönt ljus från Arbetsförmedlingen fick jag chans att delta
i Mobile You. Praktiken i norditalienska staden Brescia var
i ett litet stadsdelsbibliotek där jag trivdes utmärkt med
föreståndaren och enda medarbetaren, Renato. Eftersom
jag hade lärt mig lite italienska på Komvux tidigare kunde
jag kommunicera ganska bra - han talade inte engelska alls.
På de fem veckor jag gjorde praktiken, där jag fick hjälpa till
att sortera in böcker och en del annat praktiskt, förbättrade
jag min italienska lite. Tiden i Brescia minns jag med glädje.
Det blev också en viss personlig revanschkänsla, eftersom
jag under min praktiktid i Düsseldorf ett par år tidigare
inte hade lyckats hitta en inre balans mellan praktik och
personligt välbefinnande. I Brescia gick det som sagt bra.
Vid projektets slut kändes det som jag hade vind i seglen.

Jag - lärare?! Å ena sidan var det smickrande att bli tillfrågad och jag tyckte att det skulle bli roligt, men å andra
sidan: jag är inte utbildad lärare och behärskar ju ingalunda
italienskan till fullo. Dessutom: hur ska jag, en ganska
en tillbakadragen person, kunna hålla i en lektion? Inför
första lektionen var jag väldigt nervös, och frågade mig
själv varför jag egentligen tackat ja? Men genom att utmana
sina rädslor utvecklas man. Under den första lektionen var
det ganska nervöst, men all vår början är svår och i slutet
av kursen - italienska och omvärldskunskap två gånger i
veckan i ungefär två månader - så kunde jag se tillbaka på
mitt läraruppdrag med stolthet - och lite lättnad! I och med
denna erfarenhet blev jag tryggare i att tala inför en grupp,
något som jag har nytta av även när jag inte är på Furuboda.
Sedan gick det ett år och då fick jag nys om att det finns ett
projekt som heter Furuboda REDO. Det nappade jag på.
Det skulle enligt prospektet öppna för nya möjligheter att
hitta praktik, arbete eller studier, som jag tyvärr fortfarande
inte hittat under tiden sedan mitt pedagoguppdrag. Ganska
omgående fick jag genom REDO-projektet hjälp med att
få en två månaders praktikperiod på Postnord, vilket var
givande. Det kan alltid vara svårt i början men det viktiga
är inte alltid praktiken i sig utan vad man kan få ut av det. I
det här fallet var det givande på så sätt att jag hade trevliga
kolleger och chefer, jag var ute på en arbetsplats och såg hur
det gick till där samt att jag kunde komma in i vardagliga
rutiner. Det finns inom projektet REDO även möjlighet att
arbetsträna i en Furubodas Second hand-butik.

Fakta

Furuboda Malmö 2018
• 30 anställda: Pedagoger, handledare, coacher, studie- och
yrkesvägledare, chefer
• Ca 450 deltagare
Projekt och verksamheter

• Allmän kurs: Folkhögskolekurs med flexibilitet som profil
• Etableringskurs: Svenska och samhällsintroduktion för
nyanlända
• Furuboda REDO: ESF-projekt som inriktar sig på att
stödja deltagare med funktionsvariation eller psykisk
ohälsa att komma i studier eller arbete. Startade 2018
• Mobile You: Internationellt utbyte för arbetssökande 18–30 år
• SFI (Svenska för invandrare): Studieväg 2 och 3
• SIA (Stegen in i arbetslivet): För ungdomar med
funktionsnedsättning
• SMF: Studiemotiverande folkhögskolekurser
• Stöd och matchning: Personligt stöd i jobbsökandet.
Avslutades 2018
• SupportED: Stöd till utbildning för unga med
funktionsnedsättning. Avslutades 2018
• Utbildning till Elev- och lärarassistent för nyanlända
akademiker. Avslutades 2018

Det är aldrig tråkigt på Furuboda. Det händer varje vecka
någonting nytt, som exempelvis seminarier, gästföreläsare
och studiebesök. Bl.a. har vi besökt olika arbetsplatser som
Arlövs sockerbruk, Solkraft, Östra kyrkogården. Vi har haft
besök av Lea Gleitman som berättade om hur hon överlevde
förintelsen, elitsimmerskan Ida Marko-Varga som berättade
om sin karriär och svårigheter med tränare som trakasserat
henne, kommunalrådet Andreas Schönström samt flera
andra bra och intressanta föreläsningar.
I de olika projekten som är inriktade till arbetssökande
personer får man reda på hur det är att jobba i en viss
bransch. Exempelvis har det kommit representanter från
olika branscher, som byggbranschen, transportbranschen,
8
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Folkhögskolan Kristianstad
MIN TID PÅ FURUBODA
Andreas går Allmän kurs och var innan
Fakta
dess en del av projektet Närverket och
gruppen Connect samt Navigator. Han blir Furuboda Kristianstad 2018
färdig med sina studier på gymnasial nivå • 20 anställda: pedagoger, arbetsterapeuter, socionomer,
teologer jobbcoacher m fl.
nu till sommaren. Han berättar:

• Ca 300 deltagare i de olika projekten och kurserna
Projekt och verksamheter
• Allmän kurs: Folkhögskolekurs på både grundläggande
och gymnasienivå
• Bristyrkesutbildning Vård och omsorg: 2-årig
undersköterskeutbildning med deltagare som omfattas av
jobb- och utvecklingsgarantin
• Etableringskurs: Studier i svenska språket samt
arbetsförberedande insatser för deltagare som omfattas av
etableringsuppdraget
• Furuboda REDO: ESF-projekt som inriktar sig på att
stödja deltagare med funktionsvariation eller psykisk
ohälsa att komma i studier eller arbete. Startade 2018
• Närverket: ESF-projekt med inriktning att lyfta
ungdomar, 16-24 år, i utanförskap och finna en
sysselsättning.
• SFI (Svenska för invandrare): Alla studievägar och
kurser
• SIA (Stegen in i arbetslivet): ESF-projekt för ungdomar
med funktionsnedsättning. Avslutades 2018
• SMF: Studiemotiverande folkhögskolekurser
• STOM (Stöd och matchning): Upphandling med
Arbetsförmedlingen att hjälpa deltagare ut i arbete
• SupportEd: Stöd till utbildning för unga med
funktionsnedsättning. Avslutades 2018
• Svenska från dag 1: Introduktionskurs i svenska för
nyanlända asylsökande

När jag började komma till Furuboda för några år sedan var
det mest en ursäkt för att bibehålla bidraget från Arbete och
välfärd och hade inget direkt mål med att vara här. Men ju
mer jag var här, desto mer började jag njuta av umgänget,
både av deltagare och personal. Det blev bara en tidsfråga
innan jag utökade tiden jag var på Furuboda från två
dagar i veckan till fem, i form av Navigator och vad som
kallades Connect. Jag gick igenom deltagare som lämnade
aktiviteterna samt många nyinkomna. Den stadiga rutinen
som Furuboda erbjöd hjälpte mig att få mer stabilitet i
vardagen och jag började märka att jag längtade mer till att
komma tillbaka framför att vara ledig från första början.
När de väl presenterade att Allmän kurs skulle börja hade
jag kommit så långt med min egen utveckling att jag kände
mig redo att äntligen jobba på att gå vidare med mitt liv. Det
innehöll dock mycket nervositet eftersom det var ett stort
steg för mig personligen och jag inte visste fullt om det
skulle gå bra eller inte, men det v ar en risk jag var redo att
ta. Till min lättnad gick det bättre än jag kunde väntat mig
och bättre än det har gjort på väldigt länge. Numera är jag
näst intill färdig med allt och jag är väldigt tacksam för all
form av hjälp som Furuboda har erbjudit, även om jag inte
har orkat ta emot den alla dagar. Jag kommer definitivt att
sakna denna förläggningen när jag väl är färdig och redo att
lämna den, och även det är en ny upplevelse för mig.
Text:

•

Andreas J. L, deltagare

hemtjänsten osv. för att berätta dels om hur man utbildar
sig och dels hur arbetslivet kan te sig i branschen. Vi har
även besökt flera olika utbildnings- och yrkesmässor. Det
finns en uppsjö av möjligheter. Det gäller bara att hitta rätt!

I slutet av april kommer jag tillsammans med en
arbetskollega och deltagarna i gruppen resa till Brescia. Där
ska jag som arbeta som handledare till deltagarna i Mobile
You så att deras praktik ska fungera så friktionsfritt som
möjligt.

På Furuboda finns också SMF, studiemotiverande
folkhögskolekurs. I det projektet har jag bl.a. fått hjälp
med matematik, bl.a. eftersom jag vill göra bra ifrån mig
högskoleprovet. I framtiden skulle jag gärna studera igen.
Det är svårt att veta exakt vad, men helt klart tycker jag om
saker som har med språk, politik och kultur att göra.

Detta jobb är å ena sidan en ny erfarenhet för mig men å
andra sidan har jag erfarenhet av att studera och praktisera
utomlands sedan tidigare så detta ska jag kunna ro i hamn.
Och det kan ju vara bra att ha med någon i Italien som talar
i alla fall lite italienska!

•

Sedan februari har jag återigen fått äran att inom ramen
för projektet Mobile You arbeta som pedagog i italienska.

Text:
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Föreningen, insamling & kommunikation
ÖKNINGEN FORTSÄTTER, MEN MER BEHÖVS
Det är glädjande att kunna konstatera
att engagemanget för Furubodas
verksamhet ökar på många sätt! Det
märks bland annat i en stor ökning av
såväl medlemsantal som givarantal. Detta
är både välkommet och nödvändigt i en
verklighet där det statliga stödet brister.
Som en del i arbetet med att stärka Föreningen Furuboda
har det satsats på att verka för ett ökat antal medlemmar.
Vi har sett en ökning på nästan 500 personer, till 1 673
betalande medlemmar för 2018. Vi gläds över att många vill
finnas med och engagera sig genom sitt medlemskap!
Största delen av medlemsrekryteringen har skett genom vår
tidning Furuboda.Nu, som huvudsakligen skickas till alla
som betalt medlemskap eller skänkt en gåva de senaste tre
åren. Årets första nummer, som innehöll inbetalningskort
för medlemskap, trycktes i 6 500 ex. vilket kan jämföras
med motsvarande nummer föregående år på 4 000.
Furuboda.Nu fick även ett nytt utseende och utökades med
fyra sidor under året, vilket varit uppskattat. En annan
anledning till det ökade antalet medlemmar är att vi i
samband med att vi ringt våra månadsgivare även har frågat
om de vill bli medlemmar, vilket ett antal tackade ja till.
Månadsgivare

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 månadsgivare vill höja sina månadsbelopp och vi har
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.

Fakta

Föreningen Furuboda 2018
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 2018: 1 673 medlemmar
Gåvor och testamenten: 8 728 277 kronor
Föreningsarrangemang under 2018

• Årsmötesdag med öppet hus, gudstjänst och utdelning av
Ella och Ernst Skoogs stipendium till Elaine Eksvärd mm.
• Valborgsfirande med vårtal av Hans Skäremo, biträdande
rektor Furuboda Yngsjö
• Sex brasaftnar med underhållning
• Två sommarkvällar med konserter
• Konstutställning under påsken
• Lekens dag i augusti
• Julmarknad under advent
Kulturarrangemang genomförs i samarbete med
Studieförbundet Bilda.
Insamlingsbrev och insamlingskampanjer

En annan del av insamlingsarbetet är de insamlingsbrev
vi skickar ut. Under 2018 gjordes två stora utskick med
insamlingsbrev. Det första skickades till våra givare och
medlemmar i juli och handlade om skolassistenternas
viktiga roll i våra kurser. Det andra brevet skickades ut inför
jul och innehöll exempel på en deltagare från Allmän Kurs
Framtid.

Under hösten lanserades även en namninsamlingskampanj
på sociala medier för att skapa opinion och i förlängningen
även möjlighet till gåvogivande. Personer som ännu
inte var Furuboda-följare uppmanades att skriva under
en namninsamling för att värna om att alla har rätt
till utbildning, oavsett förutsättning. I nästa steg fick
de som visade intresse för att få mer information om
Furuboda ringts upp och även erbjudits möjligheten att bli
månadsgivare.

Det sker också ett betydande gåvogivande i samband med
utskicken av 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. I samband med detta slutfördes även
arbetet med att ta fram en e-butik till hemsidan, vilket
innebär att Furuboda.Nu har möjlighet att ta emot gåvor i
e-butiken via swish och kort.

Sammantaget kan allt detta sägas ha gett mycket bra
resultat. Under året har antalet månadsgivare ökat från
ca 500 till ca 800.

I februari skickade vi ut kollektansökan till över 2 000
församlingar i Sverige. Det har gett ca 70 000 kr extra i
församlingskollekt i jämförelse med samma period förra
året. Vi skickade även ut stiftskollektansökan till alla 13

Gåvor från organisationer
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Prisutdelning av Ernst och Ella Skoogs
stipendium till Elaine Eksvärd, här
tillsammans med sonen Pascal och rektor/
verksamhetschef Jenny Anderberg.

stiften i Sverige och i september fick vi besked om att Lunds
stift beslutat att ge Furuboda en halv stiftskollekt 2019.
Vi har även tagit emot ett stort bidrag på 3,6 miljoner
från Carl Jönssons stiftelse, en betydande ökning från
föregående år.
Ökningen fortsätter

Sammantaget har Furuboda insamlingsarbete inbringat
drygt 8,7 miljoner under 2018, en ökning med 3,6
miljoner jämfört med föregående år! 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.
FRII

Under året har Furuboda blivit medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd - FRII, liksom många
andra insamlingsorganisationer. Medlemskapet innebär att
Furuboda förbinder sig till att följa FRII:s kvalitetskod, ett
verktyg för intern kontroll och styrning för organisationer
som samlar in gåvor och fungerar som ett stöd i deras
kvalitetsarbete. I september vartannat år ska det redogöras
för efterlevnaden av FRII-kodens krav. Furuboda
redovisade delar av kraven enligt tidsplanen och fick, med
hänvisning till att vi är nya medlemmar, komplettera delar
av de omfattande kraven i mars 2019.
Påverkansarbete och synlighet i medier

även kommit igång med att annonsera och marknadsföra
via den kanalen, som t.ex. lediga tjänster och spridning av
kurser. Det har bidragit till fler ansökningar för bl.a. de nya
ambassadörstjänsterna, samt fler intresserade deltagare till
Allmän kurs i Kristianstad och Assistentkursen i Yngsjö.
För att ytterligare sprida vår verksamhet och bedriva
opinion har ett antal pressmeddelanden har gått ut, bl.a. om
de nya projekten Furuboda REDO och Mitt liv, mina ord,
den nya kursen Seniorkursen i Yngsjö, andra arrangemang
såsom Öppet hus och i samband med besök av SPSM:s
generaldirektör.
Flera debattartiklar har också skickats ut. Under våren
publicerades Regeringspartierna, Socialdemokraterna och
Miljöpartiet sätter ekonomi före människors liv i alla större
tidningar i Skåne och senare under året publicerade
Kristianstadsbladet även Väldigt tyst i LSS debatten när
Sveriges politiker har semester samt 70 år av bristande
mänskliga rättigheter.
Furuboda har även synts i andra medier. Elaine Eksvärd
som stipendiemottagare har framförallt uppmärksammats
med spridning på facebook och Elaines egna instagram och
blogg. P4 Kristianstad har gjort reportage om Furuboda
två gånger under sommaren och en gång i samband
med Musikhjälpen, då Musikverkstans låt Olika men
samma uppmärksammades. De gjorde även ett inslag om
Furuboda IF:s idrottsdag för särskolor, som också syntes i
Kristianstadsbladet.

•

Furuboda har arbetat vidare med att synas både i sociala
medier och traditionella medier. Aktiviteten på våra
instagram- och facebooksidor har ökat markant, och vi har

Text:
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KompetensCenter
UPPDRAG: ÖKA KUNSKAP, MINSKA FÖRDOMAR
Ett annorlunda liv behöver inte vara ett
sämre liv! Sedan 2010 har Furubodas
ambassadörer bedrivit ett betydande
arbete genom att åka runt och besöka
skolor, företag, församlingar, beslutsfattare
och många fler. Genom sina föreläsningar
sprider de kunskap och bryter fördomar
som många har om hur det är att leva med
funktionsnedsättning.
Pax, med lång erfarenhet av rollen som
ambassadör, har nu fått fyra nya kollegor
som är redo att axla uppdraget tillsammans
med honom.
Pax - eller Per Axensköld, som han egentligen heter
men aldrig kallas - har varit med sedan tjänsterna som
ambassadörer på Furuboda kom till 2010:
- Jag var en av de första ambassadörerna och har haft ett antal
kollegor genom åren.
Han är född i Stockholm och uppvuxen i Skövde,
kom till Furuboda först som deltagare och sedermera
som anställd. Nu har gänget ambassadörer berikats av
göteborgaren Johan Valberg-Ekdala, malmöiten William
Hedendahl, Emma Pettersson från Kristianstadtrakten och
smålänningen Felix Elmgren. Numera bor både Pax, Johan
och Emma i Kristianstad, medan William är kvar i Malmö
och Felix i Växjö.
Vilket gäng! Men vilka är de egentligen? Här kommer en
möjlighet att lära känna dem lite mer.
Berätta om era intressen!

- Idrott! Handboll och fotboll - och vår hund! berättar Johan.
Även Felix är sportälskare:
- Mitt största intresse är att titta på fotboll - Östers IF. Och
så tycker jag om att umgås med kompisar och att gå på
restaurang.
Alla som känner Pax vet att han är ”tekniknörd” - ingen
kan hantera tekniken i Furubodas aula som han. Men han
är också intresserad av att resa. Det intresset delar han med
William, som har många strängar på sin lyra:
-Jag tycker mycket om att vara ute ”på resande hjul”, och åka
runt till olika platser, där musik och teater har en central roll.
Sjunger också i kör, simmar och styrketränar! När jag har tid
så går jag gärna på konstutställningar! Annars till vardags
tycker jag om att vara politiskt engagerad inom LSS-frågan,
vilket jag också håller på med just nu.

Fakta

KompetensCenter 2018
KompetensCenter (KC) arbetar med utvecklings- och
påverkansarbete inom området liv med funktionsnedsättning. Under 2018 har sammanlagt 13 medarbetare
med skiftande kompetens varit anställda över året i KC:
ambassadörer, idrottsmedarbetare, arbetsterapeuter,
pedagoger samt logoped.
Totalt har vi i våra olika uppdrag mött över 900 personer,
allt från förskolebarn, vuxenstuderande, idrottsföreningar,
invandrarföreningar och kyrkor, till politiker och
beslutsfattare.
Verksamheter under året

• Ambassadörsföreläsningar om liv med
funktionsnedsättning hos högskolor, folkhögskolor,
församlingar samt grund- och gymnasieskolor.
• Idrottsaktiviteter, föreläsningar och utbildningar om att
idrotta med funktionsnedsättning.
• Kommunikationsteamet har genomfört
behandlingsinsatser till deltagare på folkhögskolan.
• Utbildningsplattformen Furuboda Kompetens har
genomfört 7 utbildningsdagar med 130 deltagare. Primärt
erbjuds utbildningar riktade till personliga assistenter.
Sedan projektstart hösten 2015 har 42 utbildningsdagar
genomförts med sammanlagt 980 kursdeltagare.
• Furuboda har 2018 beviljats medel till ett projektet Mitt liv
mina ord, finansierat av Allmänna Arvsfonden. Projektet
handlar om att personer som använder högteknologisk
AKK själv ska kunna spela en aktiv roll vid anpassning
och utveckling av sina kommunikationshjälpmedel. Från
KC har logoped Håkan Larsson och arbetsterapeut Ulla
Ekeberg medverkat i projektet.
Samverkan: Skåneidrotten, Region Skånes barnhabilitering, Skånes Parasportförbund, Funkibator,
Föreningen ISAAC Sverige, FUB i Lund med omnejd samt
intressegruppen för assistansberättigade (IfA).

Även Emma är en allkonstnär som tycker om både att ägna
sig åt luftgevärsskytte, gå på gym, teckna, måla och skriva.
Vad innebär era funktionsnedsättningar?

- Jag har förvärvad hjärnskada som gör det svårt för mig
att minnas, nedsatt lokalsinne, synbortfall mm. Jag har
boendestöd som hjälper mig med vardagen & färdtjänst!
berättar Emma.
12
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Furubodas ambassadörer Per "Pax" Axensköld,
Emma Pettersson, William Hedendahl, Johan
Valberg-Ekdala och Felix Elmgren är redo för
nya utmaningar!

Tre av ambassadörerna lever med en CP-skada, vilket får
olika följder för var och en av dem. För Pax påverkar den
huvudsakligen hans händer, vilket gör att en del saker
tar längre tid att göra än för en person som har en normal
handfunktion. För Felix del handlar det främst om att
han inte kan gå själv och har svårt för att utföra vissa
saker. William använder också rullstol, vilket påverkar
vardagslivet, liksom den hörselskada han lever med:
- Den har en tendens att försvåra vardagen, av och till!
Både Felix och William har personliga assistenter som
finns med som stöd i vardagens göromål. Johan har
ryggmärgsbråck, och även han är rullstolsburen, men om
det påverkar eller inte beror på omgivningen:
- Är det bara anpassat så påverkar det mig inte.
Vad ser ni fram emot mest som ambassadörer?

William gläder sig mycket över de möjligheter som
ambasssadörskapet innebär:
- Jag tycker att det ska bli otroligt roligt att få komma ut i
arbetslivet och äntligen få möjlighet att ge kunskap till andra

om hur det är att leva med en CP-skada och få berätta min
egen historia, men det kommer också bli lite extra speciellt,
eftersom detta kommer vara mitt allra första arbete i livet.
Att dela med sig av egna erfarenheter och upplevelser är en
viktig del av jobbet, vilket även Johan uttrycker:
- Att få föreläsa och öka kunskapen om hur jag upplever
att leva med en funktionsvariation. Felix har liknande
framtidsutsikter:
- Ser mest fram emot att få komma ut och få berätta min
historia och få påverka människors syn på funktionsvariationer!
Pax, som kan se både framåt och bakåt vad gäller
ambasssadörskapet, vet vad han vill:
- Att hjälpa till att öppna ögonen på folk!
Emma avslutar:
- Jag ser fram emot att utvecklas som människa &
föreläsare!

•
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Matilda Andin
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NYTT UTSEENDE OCH NYA LÄRDOMAR
2018 har varit ett spännande och
innehållsrikt år för Furuboda Assistans.
Några av anledningarna till det är dels
ett omfattande kommunikations- och
marknadsföringsarbete och dels ett
intressant projekt med fokus på de
välfärdsvinster som assistans medför.
Det var dags för Furuboda Assistans att ta steget till en lite
annorlunda logotyp och utseende på kommunikationen.
En ny logotyp, nya färgval och en nylanserad hemsida,
www.furubodaassistans.se, har tagits fram. Detta
förtydligar den egna prägeln utan att ge avkall på närheten
till Föreningen Furuboda och Furuboda folkhögskola
som bolaget är sprunget ur och som tillsammans bildar en
större helhet. Arbetet med den grafiska profilen har utgått
från Furuboda Assistans ursprung och starka koppling som

fortfarande finns till Furuboda folkhögskola, vilket har lett
till att enbart försiktigt förändra typsnittet samt behålla
kopplingen till folkhögskolans symbol maskrosen genom
att jobba med maskrosfrön som flugit vidare. Den gröna
färgen byttes mot lila, för att förstärka bilden av Furuboda
Assistans som ett företag med erfarenhet och stabil tillväxt.
Lila är en färg som symboliserar ”välstånd” och ”lojalitet”.
Under denna process har även huvudbudskapen ”Normal
kan du vara själv” och ”Att få vara den man är” tagits fram.
Den personliga assistansens välfärdsvinster

Personlig assistans gör skillnad, men sedan dess införande
har debatten kring ersättning och lagstiftning pågått
ständigt. Neddragningar inom assistansersättningen och
kostnaderna för personlig assistans har varit föremål för
flera statliga utredningar. Personlig assistans ger ökade
möjligheter till självbestämmande och delaktighet men
förknippas med en skenande kostnadsutveckling och
stora vinster för privata assistansanordnare. När vi läser

14

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 Föreningen Furuboda

i dagspressen handlar det oftast om fusk eller hårresande
historier om någon som inte beviljats assistans.
Furuboda Assistans vill bidra till debatten kring personlig
assistans på ett konstruktivt sätt och ge en vetenskapligt
underbyggd bild av vad personlig assistans betyder för
individen, anhöriga och samhället i stort. Därför tog
vi initiativet till ett projekt kring personlig assistans i
samarbete med Malmös och Lunds universitet.
Studien har genomförts under 2018 i form av en
forskningscirkel där åtta personer med olika erfarenheter
och perspektiv på personlig assistans, knutna till
verksamheten, har deltagit. Ledare för forskningscirkeln
var Hanna Egard och Per-Olof Hedvall som tidigare har
forskat om personlig assistans, andra former av mänsklig
assistans och även hjälpmedel och kombinationer av
teknisk och mänsklig assistans. Studien avser att bidra
med kunskap kring utformning och organisation utifrån
användarnas och assistansanordnarens perspektiv.
Vi vill visa på de effekter som personlig assistans ger, inte
enbart för målgruppen för assistans utan också för familj
och anhöriga till assistansberättigade. Ökad livskvalité,
självständighet och medbestämmande ser vi som en

självklarhet. Men hur ser det då ut för föräldrar, syskon,
anhöriga? Vad innebär det för dem att få avlastning och
möjlighet till att arbeta utanför hemmet eller skapa en
meningsfull fritid? Vad innebär det att överlåta ansvaret
till någon utomstående person och känna sig trygg i
det? Detta är några av de många frågeställningar som
forskningscirkeln har försökt att ge oss svar på.
Hur jobbar vi vidare med frågorna?

Under 2019 kommer resultatet av projektet presenteras
på olika sätt. Materialet är inte generaliserbart men
överförbart och vi arbetar mot samma mål - fokus på
kundens delaktighet och självbestämmande. Att lyssna
in varje enskild kund är viktigt, undvika assistansstyre
och ge utrymme för flexibilitet i arbetsteamet. Frågan
kring samhällsperspektivet handlar om att människor
med funktionsnedsättning blir synliga genom att de rör
sig ute i samhället och skapar en medvetenhet om att
livet kan gestalta sig olika. Personlig assistans skapar
möjlighet för fler möten i det offentliga rummet. Vi kallar
det välfärdsvinster - när statens medel för medborgarnas
välfärd ger ringar på vattnet och skapar möjlighet till ett
rikare liv för så många fler.

•

Text:

Furuboda Assistans

Fakta

Furuboda Assistans 2018
• Antal anställda totalt: 537
• Kvinnor/Män: 372/165
• Antal utförda assistanstimmar: 440 620
(ökning med 8 % sedan föregående år)
• Antal kunder vid årets utgång: 67 (ökning med 9 %)
• Måluppfyllelse i % av planerad tillväxt: 96 %
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EKONOMI I SAMMANFATTNING

BOKSLUT 2017 Föreningen Furuboda

Intäkter 2018, 100 157 tkr
1,0%

8,7%
Bidrag
Bidrag

7,2%

34%

Projektintäkter
Projektintäkter
Försäljning
Försäljning
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Löneanslag
Löneanslag
Övrigt
Övrigt
Gåvor
Gåvor
32%

Kostnader 2018, 93 928 tkr
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2018
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Styrelsen för Föreningen Furuboda Åhus får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för
räkenskapsåret 2018.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Alla belopp redovisas i kronor (kr), om inget annat
anges.

Förvaltningsberättelse
Verksamhetens ändamål

Föreningen Furuboda Åhus är en ideell förening som bildades 1959.
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
utvecklingsverksamhet 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 på 2018 hade Föreningen Furuboda 1673 medlemmar, vilket är 472 fler än 2017.
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 2018 besöktes av fler medlemmar än på många år. Programmet för dagen
innehöll öppet hus i folkhögskolan, gudstjänst, pilgrimsvandring, musik av musiklinjen och prisutdelning
av årets pris till minne av Ernst och Ella Skoog.
Styrelsen har under året utgjorts av ordförande Bert Runesson och åtta ledamöter; Per-Inge Andersson
(vice ordförande), Elisabeth Svan, Ewa Pihl Krabbe, Magnus Tyke, Johan Holgerson, Marianne
Sandberg, Turid Apelgårdh och Lotta Hedström.
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 162 anställda i
Föreningen och 537 anställda i dotterbolaget Furuboda Assistans AB, sammanlagt 699 personer (672 fg
år).
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Verksamhet

Föreningen Furubodas huvudsakliga verksamhet genomförs i form av folkhögskolekurser och
utbildningar för att minska utanförskap och bidra till arbete och delaktighet. Verksamheten har
genomförts på huvudanläggningen i Furuboda vid Åhus samt på folkhögskolefilialerna i Kristianstad och
Malmö. Förutom allmänkurs har vi genomfört musikkurser, assistentutbildningar, etableringskurser,
svenska från dag ett, studiemotiverande folkhögskolekurser (SMF), SFI och ESF projekt,
Arvsfondprojekt, vård och omsorgsutbildning och många kortkurser samt samverkanskurser med olika
föreningar.
Under året har folkhögskolan genomfört 7 459 (5 865) deltagarveckor varav 3 467 (3 576) är för deltagare
med funktionsnedsättning. Antal kursveckor med allmän kurs har uppgått till 4 088 (2 792) vilket
motsvarar 54 % av totalt genomförda deltagarveckor. Den stora ökningen är tilldelningen av utökade
platser som till största delen genomförts som allmän kurs. Folkhögskolan har erbjudit 14 st läsårskurser
samt 10 kortkurser och 14 kurser i samverkan med andra ideella organisationer. Folkhögskolan har också
genomfört studiemotiverande folkhögskolekurser (SMF) för personer utanför studier och arbete. Totalt
har 3 445 (3 016) deltagarveckor SMF genomförts med 265 personer, de flesta vid filialen i Malmö.
Etableringskurs har genomförts med 4 134 (3 224) deltagarveckor med 159 deltagare under 2018.
Föreningen har också drivit fyra ESF projekt och två Arvsfondprojekt som bidragit till att ge arbetslösa
ungdomar med olika funktionsvariationer sysselsättning och delaktighet i samhället.
(* inom parantes anges fjolårets värde)
Viktiga händelser i verksamheten

Efter att kontraktet med Kristianstads kommun och HVB boende har gått ut 31/1 2018, har
Konferensgården renoverats och byggts om till Musikens hus där våra musikklasser nu både kan bo och
ha sina lektioner. Musikens hus innehåller förutom boende, kök och matsal, fritidsutrymme samt
ljudisolerade ensemblesalar och enskilda övningsrum.
Från 1 mars har vi hyrt ut Tallebo till Antonskolan HVB samt en skolsal och några samtalsrum i Gamla
skolan. Kontraktet löper på 2 år.
I Kristianstad började vi efter många års tvekan Allmänkurs samt en vård- och omsorgskurs där vi
utbildar undersköterskor. Det är en bristyrkesutbildning via Folkbildningsrådet i samarbete med
Arbetsförmedlingen. I slutet på året blev vår utbildning certifierad av vård- och omsorgscollage.
Att utöka Allmänkurs blev möjligt tack vare ett stort tillskott av nya deltagarveckor som
Folkbildningsrådet fördelade på alla folkhögskolor. Detta innebar att vi hade nya möjligheter att utöka
kurser och ta emot fler deltagare och även få ekonomisk ersättning för det. Vi startade tack vare detta vår
första distanskurs i musikproduktion.
Arvsfondsprojektet SupportED avslutades med en spridningskonferens i Hässleholm den 24 maj.
Projekten Stegen-in-i-arbetslivet, MobileYou och Närverket (alla tre europeiska socialfonden) har
förlängts.
Furuboda fick också ett nytt ESF-projekt (europeiska socialfonden) ”Furuboda REDO”. För första gången
har vi ett projekt som drivs på alla tre enheterna. Samverkansparter är Malmö stad, Kristianstads
kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Region Skåne. Vårt mål är att följa personer som
behöver stöd till arbete eller studier. Vi arbetar med metoden Supported employment, som vi utvecklar i
samarbete med arbetsgivare, studieanordnare och deltagare.
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Vårt andra nya projekt är finansierat av Arvsfonden. Det heter ”Mitt liv - Mina ord” och började i augusti
i samarbete med Lunds universitet/Certec. Projektet syftar till att utveckla metoder som ska ge ungdomar
och vuxna som använder teknik, tillgång till ett mer innehållsrikt och varierat ordförråd.
Furuboda gick in i en ny fas med ambassadörsverksamheten. Två ambassadörer fick arbete utanför
Furuboda och det ledde till en ny ambassadörsgrupp med fyra nya personer som utbildats och startat sina
arbeten som informatörer i slutet på året. Ambassadörerna håller föreläsningar om hur det är att leva med
en funktionsnedsättning. I sina föreläsningar och möten berättar de sina egna livshistorier och sätter fokus
på att alla är unika och lika värda.
Många var engagerade i att köra igång GDPR på Furuboda under våren. Vi gjorde dataskyddspolicy,
dubbel verifiering i Office 365 och utsåg ett dataskyddsombud. Vi har även gjort listor över alla platser vi
har personuppgifter och har registrerat ansvar och anledning till registrering.
Föreningens resultat är för 2018 ett överskott på ca 6,6 Mkr vilket är betydligt bättre en det budgeterade
resultatet för året. En orsak till den positiva avvikelsen mot budget är att SPSM (bidrag för stödpersoner)
under 2018 erhållit utökade bidragsnivåer samt föreningen erhållit ett utökat anslag och
underfinansieringen därmed minskat något.
Det är viktigt att lyfta fram att SPSM preliminärt beslutat att återigen sänka ersättningsnivåerna för 2019
varför föreningens underfinansiering åter kan öka under det kommande året.
De volymer som genomförts inom Etablering och SMF under året råder stor osäkerhet inför 2019, bla så
är avtalen mellan Folkbildningsrådet och arbetsförmedling under översyn och därmed är verksamheten
inom dessa anslagen mycket osäkra kommande år.
Insamling, opinion och påverkansarbete

Gåvorna från privata givare, stiftelser och testamente landade på 8 728 tkr 2018. Det är viktigt att notera
att utan detta tillskott skulle vårt resultat se markant annorlunda ut. Intäkterna från vårt insamlingsarbete
har för avsikt att skapa en trygg bas för Furubodas arbete på längre sikt. Gåvorna kommer så småningom
att täcka de kostnader i verksamheten som det statliga bidraget inte räcker till. Detta kommer att
ge Furuboda ett mindre beroende från lynnigheten i statliga medel och möjlighet att bedriva verksamhet mer
långsiktigt.
Vi har under 2018 rekryterat 600 månadsgivare, som skänker en gåva till Furuboda varje månad.
Månadsgivarna har framförallt värvats via rekryterare som knackat dörr runt om i Skåne samt via
telefonkampanjer. Vi har också under året testat att rekrytera månadgivare i olika kampanj på nätet. Dessa
kampanjer har rekryterat 800 stycken nya givare till Furuboda. Vi har också haft Furubodas gåvoshop
som haft försäljning av symboliska gåvor inför julen.
För att öka kännedomen om Furuboda och bli en större påverkansaktör inom vårt verksamhetsområde har
vi satsat på synbarhet och PR. Fyra stycken debattartiklar har publicerats i de största dagstidningarna i
Skåne samt i några andra samhällsdebatterande tidningar på nätet.
Flera reportage och artiklar om Furuboda har också publicerats under året. SVT och Sveriges radio har
också gjort reportage och intervjuer från verksamheten. Det har skickats ut debattartiklar,
pressmeddelande, inbjudningar till ministrar och brev till andra viktiga aktörer.
Furubodas Kompetensplattform har anordnat föreläsningar och utbildningar för dem som möter
människor i behov av stöd och assistans och till dem som själv lever med en funktionsnedsättning.
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Carl Jönssons stiftelse

Carl Jönssons stiftelse har bidragit på ett fantastiskt sätt till Furubodas verksamhet under flera år. 2018
bidrog stiftelse med 3 716 tkr. Tack vare denna generösa gåva har flera deltagare fått både assistans,
boende och de behandlingsinsatser de behövt. Dessutom har det varit stöd i att starta den nya
ambassadörsgruppen vilket vi annars inte har någon annan finansiering för.
Kvalitetsarbete

Under året har kontinuerligt kvalitetsarbete genomförts i Folkhögskolans verksamhet. En särskild
kvalitetsgrupp är utsedd och Folkhögskolans rektor ansvarar för arbete och rapportering. Ett viktigt
resultat av kvalitetsarbetet är den pedagogiska plattform som skolan har efter en process i
personalgruppen.
I februari kom Pernilla Högberg på uppdrag av FSO och höll i två processdagar. All personal var med.
Under dagarna arbetade vi utifrån materialet “Fyra hörnstenar för utbildning” som är framtaget för
folkhögskolornas räkning.
Kompetensutveckling och personal

Under ledning av personalchefen pågår stadigt personalarbete. Det finns en skyddskommitté, en
kvalitetsgrupp, en krisgrupp och ett nära samarbete med personalens fackliga representanter som även har
två personer närvarande vid styrelsens möte.
Gemensamma personaldagar genomfördes i augusti om bemötande och i oktober hade vi en
gemenskapsdag med alla anställda i Kristianstad med föreläsning och körsång.
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 10 nya kunder och hade
vid årets utgång totalt 67 (64) kunder. Vid utgången av året uppgick antalet genomförda assistanstimmar
till 440 620 (407 453) vilket är en ökning med 8 %. Dotterbolaget har detta år inte lämnat något
koncernbidrag till föreningen (2 600 tkr).
Sedan år 2000 är Furuboda en av medlemmarna i den förening som är huvudman för Österlens
Folkhögskola. Övriga medlemmar vid årets ingång Tomelilla kommun.
Föreningen har sitt säte i Kristanstad.
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Flerårsöversikt (Tkr)
Moderbolaget

Genomförda deltagarveckor Fhsk *
Extra platser, allmän kurs
Medelantal anställda
Personalkost/verksamhetens
intäkter (%)
Verksamhetens intäkter ( tkr )
Verksamhetens kostnader exkl.
avskrivningar( tkr)
Gåvointäkter ( tkr )
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)

2018

2017

2016

2015

2014

7 459
0
125

4 525
1 340
136

4 640
878
151

4 680
600
151

5 045
814
155

68
100 157

75
93 747

79
96 598

89
86 360

80
93 174

89 824
8 728
151
59

89 587
5 107
120
56

93 557
3 836
93
53

93 207
2 205
78
51

90 697
1 189
117
59

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
* Exklusive deltagarveckor SMF 6 885 st ( 5 769 st ) SMF= studiemotiverande folkhögskolekurs.
Förändring av eget kapital
Koncernen

Ändamålsbestämda medel

Balanserade vinstmede
inkl. årets resultat

Totalt

25 198 751

47 058 473

194 644

0

-72 862
11 584 609
6 358
7 637 643
44 549 143

0
0
6 358
7 637 643
54 702 474

Belopp vid årets ingång
21 859 722
Upplösning
ändamålsbestämda medel
-194 644
Upplösning
ändamålsbestämda medel
72 862
Omklassificering
-11 584 609
Förändring skattesats 		
Årets resultat 		
Belopp vid årets utgång
10 153 331

Moderbolaget

Ändamålsbestämda medel

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Belopp vid årets ingång
21 859 722
19 330 306
2 866 538
Disposition enligt beslut av
årets årsstämma: 		
2 866 538
-2 866 538
Upplösning
ändamålsbestämda medel
-194 644 		
194 644
Avsättning
ändamålsbestämda medel
72 862 		
-72 862
Omklassificering
-11 584 609
11 584 609 		
Årets resultat 			
6 482 692
Belopp vid årets utgång
10 153 331
33 781 453
6 604 474
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Totalt

44 056 566
0
0
0
0
6 482 692
50 539 258
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Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets vinst

33 781 453
6 604 474
40 385 927

disponeras så att
i ny räkning överföres

40 385 927

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.
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Koncernens
Not
		
Resultaträkning
Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 		
Bidrag
1
Gåvor 		
Medlemsavgifter 		
Projektintäkter
2
Löneanslag 		
Övriga rörelseintäkter 		
		
Rörelsens kostnader

Fastighetskostnader 		
Övriga externa kostnader
3
Personalkostnader
4
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 		
Övriga rörelsekostnader 		
		
Rörelseresultat
5

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

146 031 015
33 779 940
8 728 277
204 360
32 034 218
7 199 626
797 818
228 775 254

141 715 244
28 789 420
5 106 798
165 080
24 997 725
10 109 442
136 748
211 020 457

-3 265 304
-22 733 579
-190 880 073
-3 701 827
-70 453
-220 651 236
8 124 018

-3 197 158
-19 170 083
-187 301 902
-4 359 051
-55 116
-214 083 310
-3 062 853

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
6
254 065
385 830
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 		
5 005
751
Räntekostnader och liknande resultatposter 		
-377 006
-444 096
		
-117 936
-57 515
Resultat efter finansiella poster 		
8 006 082
-3 120 368
Resultat före skatt 		

8 006 082

-3 120 368

Skatt på årets resultat 		
Uppskjuten skatt 		
Årets resultat 		
Moderbolagets andel av årets resultat 		

-278 559
-89 880
7 637 643
7 637 643

-700 498
1 357 662
-2 463 204
-2 463 204
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Koncernens
Balansräkning

Not

2018-12-31

2017-12-31

41 768 591
556 850
137 022
4 512 599

42 443 100
1 160 239
217 425
4 645 732

225 355
47 200 417

160 953
48 627 449

4 651 518
51 851 935

4 398 903
53 026 352

Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror 		

14 728

18 763

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 		
Aktuella skattefordringar 		
Övriga fordringar 		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
16
		

5 956 191
307 063
557 325
17 626 614
24 447 193

6 110 110
292 689
7 666
20 408 769
26 819 234

Kassa och bank
17
Summa omsättningstillgångar 		

31 067 987
55 529 908

17 020 163
43 858 160

SUMMA TILLGÅNGAR 		

107 381 843

96 884 512

7

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
8
Datautrustning
9
Fordon
10
Inventarier
11
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar
12, 13
		
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
14, 15
Summa anläggningstillgångar 		
Omsättningstillgångar
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Koncernens
Balansräkning

Not

2018-12-31

2017-12-31

Eget kapital hänförligt till moderföretaget
Ändamålsbestämda medel
18
Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat 		
Eget kapital hänförligt till moderföretaget 		

10 153 331
44 549 143
54 702 474

21 859 722
25 198 751
47 058 473

Summa eget kapital 		

54 702 474

47 058 473

316 720

233 200

12 619 951

13 169 799

Skulder till kreditinstitut 		
Förskott från kunder 		
Leverantörsskulder 		
Övriga skulder 		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
20
		

549 848
3 982 964
4 868 991
10 848 242
19 492 653
39 742 698

549 848
4 099 593
3 555 228
10 602 152
17 616 219
36 423 040

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 		

107 381 843

96 884 512

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Avsättningar

Avsättningar för uppskjuten skatt 		
7, 19
Skulder till kreditinstitut 		
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
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Koncernens
Not
		
Kassaflödesanalys

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

8 006 082
3 685 790
-299 293

-3 120 368
3 263 729
424 947

11 392 579

568 308

4 035
2 386 415
3 319 658
17 102 687

1 514
-4 262 688
10 088 857
6 395 991

-2 332 558
73 800
-252 615
0
-2 511 373

-809 504
150 146
-384 230
447 504
-596 084

Amortering av lån 		
Skatteeffekt ändrad bolagsskatt 		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 		

-549 848
6 358
-543 490

-649 848
0
-649 848

Årets kassaflöde 		

14 047 824

5 150 059

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början 		
Likvida medel vid årets slut 		

17 020 163
31 067 987

11 870 104
17 020 163

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 		
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 21
Betald skatt 		
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 		
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager och pågående arbeten 		
Förändring av kortfristiga fordringar 		
Förändring av kortfristiga skulder 		
Kassaflöde från den löpande verksamheten 		
Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 		
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 		
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 		
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 		
Kassaflöde från investeringsverksamheten 		
Finansieringsverksamheten
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Moderbolagets
Not
		
Resultaträkning

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

17 426 837
783 402
204 360
8 728 277
33 779 940
32 034 218
7 199 626
100 156 660

24 510 439
68 114
165 080
5 106 798
28 789 420
24 997 725
10 109 442
93 747 018

-3 265 304
-18 095 482
-68 393 119
-3 701 827
-70 453
-93 526 185
6 630 475

-3 197 158
-15 867 214
-70 467 020
-4 321 917
-55 116
-93 908 425
-161 407

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
6
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 		
Räntekostnader och liknande resultatposter 		
		
Resultat efter finansiella poster 		

254 065
0
-401 848
-147 783
6 482 692

385 830
10
-487 024
-101 184
-262 591

Bokslutsdispositioner
23
Resultat före skatt 		

0
6 482 692

2 600 000
2 337 409

Årets resultat 		

6 482 692

2 337 409

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 		
Övriga rörelseintäkter 		
Medlemsavgifter 		
Gåvor 		
Bidrag
1
Projektintäkter
2
Löneanslag 		
		
Rörelsens kostnader

Fastighetskostnader 		
Övriga externa kostnader
3
Personalkostnader
4
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 		
Övriga rörelsekostnader 		
		
Rörelseresultat
5, 22
Resultat från finansiella poster

Fördelning av årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen 		
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 		
Avsättning till ändamålsbestämda medel 		
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital 		
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6 482 692
194 644
-72 862
6 604 474

2 337 409
1 559 787
-1 030 658
2 866 538
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Moderbolagets
Balansräkning

Not

2018-12-31

2017-12-31

7

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
8
41 768 591
42 443 100
Datautrustning
9
556 850
1 160 239
Fordon
10
137 022
166 841
Inventarier
11
4 512 599
4 645 732
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar
12, 13
225 355
160 953
		
47 200 417
48 576 865
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
24, 25
100 000
100 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav
14, 15
4 651 518
4 398 903
		
4 751 518
4 498 903
Summa anläggningstillgångar 		
51 951 935
53 075 768
Omsättningstillgångar

Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror 		

14 728

18 763

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 		
2 564 729
2 911 468
Aktuella skattefordringar 		
38 276
0
Övriga fordringar 		
102 721
3 456
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
16
3 759 940
5 388 268
		
6 465 666
8 303 192
Kassa och bank 		
Summa omsättningstillgångar 		

26 719 983
33 200 377

16 661 163
24 983 118

SUMMA TILLGÅNGAR 		

85 152 312

78 058 886
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Moderbolagets
Balansräkning

Not

2018-12-31

2017-12-31

18

10 153 331

21 859 722

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 		
Årets resultat 		
		
Summa eget kapital 		

33 781 453
6 604 474
40 385 927
50 539 258

19 330 307
2 866 538
22 196 845
44 056 567

7, 19
Skulder till kreditinstitut 		

12 619 951

13 169 799

Skulder till kreditinstitut 		
Förskott från kunder 		
Leverantörsskulder 		
Skulder till koncernföretag 		
Aktuella skatteskulder 		
Övriga skulder 		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
20
Summa kortfristiga skulder 		

549 848
3 982 964
3 836 759
4 380 924
0
3 132 844
6 109 764
21 993 103

549 848
4 099 593
2 894 731
4 143 096
2 501
3 069 431
6 073 320
20 832 520

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 		

85 152 312

78 058 886

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital
Ändamålsbestämda fonder

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
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Moderbolagets
Not
		
Kassaflödesanalys

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

6 482 692
3 700 206
-40 777

-262 591
4 652 890
-52 656

10 142 121

4 337 643

4 035
1 875 802
1 163 084
13 185 042

1 514
2 860 257
-1 654 066
5 545 348

-2 332 558
8 800
-252 615
0
-2 576 373

-809 504
0
-384 230
447 504
-746 230

Amortering av lån 		
Erhållet koncernbidrag 		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 		

-549 848
0
-549 848

-649 849
2 600 000
1 950 151

Årets kassaflöde 		

10 058 821

6 749 269

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början 		
Likvida medel vid årets slut 		

16 661 162
26 719 983

9 911 893
16 661 162

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 		
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
21
Betald skatt 		
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital 		
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av varulager och pågående arbete 		
Förändring av kortfristiga fordringar 		
Förändring av kortfristiga skulder 		
Kassaflöde från den löpande verksamheten 		
Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 		
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 		
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 		
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 		
Kassaflöde från investeringsverksamheten 		
Finansieringsverksamheten
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NOTER
Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar

Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Gåvor

Gåvor i form av kontanter redovisas enligt kontantprincipen. Gåvor som utgörs av annat än kontanta
medel värderas till marknadsvärdet vid gåvotillfället med undantag för värdepapper som värderas till
75 % av marknadsvärdet vid gåvotillfället.
Medlemsavgifter

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap 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 		
Byggnadsinventarier 		
Markanläggningar 		
Fordon 		
Datautrustning 		
Inventarier 		

2,5-6,7 %
10-20 %
4,5-5 %
15 %
25-30 %
8-20 %

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Leverantörsskulder
Leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.
Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.
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Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas
med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter
av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.
Koncernbidrag

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.
Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har
en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i
investeringsverksamheten.
Nyckeltalsdefinitioner

Kassalikviditet (%)
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
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NOT 1 BIDRAG
Koncernen

Uppdelning bidrag
Allmänt statsbidrag, Folkbildningsrådet
Förstärkningsbidrag, Folkbildningsrådet
SPSM särskilt utbildningsstöd
SPSM tilläggsbidrag

2018

2017

12 472 940
4 554 000
15 369 000
1 384 000
33 779 940

8 263 720
3 994 700
14 657 000
1 874 000
28 789 420

2018

2017

12 472 940
4 554 000
15 369 000
1 384 000
33 779 940

8 263 720
3 994 700
14 657 000
1 874 000
28 789 420

2018

2017

9 068 042
6 079 667
471 200

4 867 000
4 776 000
520 400

16 415 309
32 034 218

14 834 325
24 997 725

2018

2017

9 068 042
6 079 667
471 200

4 867 000
4 776 000
520 400

16 415 309
32 034 218

14 834 325
24 997 725

Moderbolaget

Uppdelning bidrag
Allmänt statsbidrag, Folkbildningsrådet
Förstärkningsbidrag, Folkbildningsrådet
SPSM särskilt utbildningsstöd
SPSM tilläggsbidrag
NOT 2 PROJEKTINTÄKTER
Koncernen

Folkbildningsrådet
Etableringskurs
SMF
Svenska från dag ett
Arvsfonden, ESF, Arbetsförmedlingen samt övriga
motparter
Övriga projekt uppdragsutbildningar
Moderbolaget

Folkbildningsrådet
Etableringskurs
SMF
Svenska från dag ett
Arvsfonden, ESF, Arbetsförmedlingen samt övriga
motparter
Övriga projekt uppdragsutbildningar
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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.

Ernst & Young
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

2018

2017

303 000
51 994
354 994

235 250
20 000
255 250

Moderbolaget

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning,
övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat
biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga
arbetsuppgifter.

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
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2018

2017

240 000
51 994
291 994

172 250
20 000
192 250
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NOT 4 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
Koncernen

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Löner och andra ersättningar
Verksamhetschef och verkställande direktör
Styrelse
Övriga anställda
Sociala kostnader
Pensionskostnader för verksamhetschef och verkställande
direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal
Ersättning för löner
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader
Moderbolaget

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Löner och andra ersättningar
Verksamhetschef
Styrelse
Övriga anställda
Sociala kostnader
Pensionskostnader för verksamhetschef
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Andel män bland övriga ledande befattningshavare
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2018

2017

248
110
358

254
109
363

1 590 229
224 377
135 082 200
136 896 806

1 517 854
142 949
133 635 575
135 296 378

390 043
8 192 958
44 878 442
53 461 443

348 825
6 527 539
44 788 158
51 664 522

-2 093 053

-2 290 470

188 265 196

184 670 430

2018

2017

83
42
125

91
45
136

813 423
95 205
46 895 332
47 803 960

755 874
62 724
48 091 690
48 910 288

204 084
3 284 968
15 861 621
19 350 673

194 676
3 446 466
16 461 960
20 103 102

67 154 633

69 013 390

56 %
44 %
67 %
33 %

60 %
40 %
63 %
37 %
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NOT 5 RESULTAT FOLKBILDNINGSVERKSAMHETEN
Koncernen

Intäkter
Kostnader
Resultat innan finansiella poster

2018

2017

81 299 000
-79 914 000
1 385 000

71 640 000
-76 756 000
-5 116 000

2018

2017

81 299 000
-79 914 000
1 385 000

71 640 000
-76 756 000
-5 116 000

Moderbolaget

Intäkter
Kostnader
Resultat innan finansiella poster

NOT 6 RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VÄRDEPAPPER OCH FORDRINGAR SOM ÄR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen

Erhållna utdelningar
Ej realiserad avkastning
Moderbolaget

Erhållna utdelningar
Ej realiserad avkastning

2018

2017

1 450
252 615
254 065

1 600
384 230
385 830

2018

2017

1 450
252 615
254 065

1 600
384 230
385 830

2018-12-31

2017-12-31

4 400 000
23 313 000
27 713 000

4 400 000
23 313 000
27 713 000

2018-12-31

2017-12-31

4 000 000
23 313 000
27 313 000

4 000 000
23 313 000
27 313 000

NOT 7 STÄLLDA SÄKERHETER
Koncernen

För skulder till kreditinstitut:
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Moderbolaget

För skulder till kreditinstitut:
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar

38

ÅRSREDOVISNING 2018 Föreningen Furuboda • Org.nr 838200-5281

NOT 8 BYGGNADER OCH MARK
Koncernen
2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

109 028 914
0
0
1 225 315
110 254 229

108 756 263
144 863
-669 384
797 172
109 028 914

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-56 124 005
0
-1 899 824
-58 023 829

-54 794 752
669 384
-1 998 637
-56 124 005

-500 000
-500 000

-500 000
-500 000

-9 961 809
-9 961 809

-9 961 809
-9 961 809

41 768 591

42 443 100

2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

109 028 914
0
0
1 225 315
110 254 229

108 756 263
144 863
-669 384
797 172
109 028 914

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-56 124 005
0
-1 899 824
-58 023 829

-54 794 752
669 384
-1 998 637
-56 124 005

-500 000
-500 000

-500 000
-500 000

-9 961 809
-9 961 809

-9 961 809
-9 961 809

41 768 591

42 443 100

Ingående ack. avskrivning mot investeringsbidrag
Utgående ack. avskrivning mot investeringsbidrag
Ingående ack. avskrivning mot investeringsfond
Utgående ack. avskrivning mot investeringsfond

Utgående redovisat värde
Moderbolaget

Ingående ack. avskrivning mot investeringsbidrag
Utgående ack. avskrivning mot investeringsbidrag
Ingående ack. avskrivning mot investeringsfond
Utgående ack. avskrivning mot investeringsfond

Utgående redovisat värde
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NOT 9 DATAUTRUSTNING
Koncernen

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
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2018-12-31

2017-12-31

15 691 222
73 187
-1 150 683
14 613 726

16 378 301
239 743
-926 822
15 691 222

-14 530 983
1 143 504
-669 397
-14 056 876

-14 636 594
916 674
-811 063
-14 530 983

556 850

1 160 239

2018-12-31

2017-12-31

15 691 222
73 187
-1 150 683
14 613 726

16 378 301
239 743
-926 822
15 691 222

-14 530 983
1 143 504
-669 397
-14 056 876

-14 636 594
916 674
-811 063
-14 530 983

556 850

1 160 239
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NOT 10 FORDON
Koncernen
2018-12-31

2017-12-31

2 492 411
35 894
-165 080
2 363 225

2 987 691
0
-495 280
2 492 411

-2 221 020
114 496
-65 713
-2 172 237

-2 430 801
413 768
-203 987
-2 221 020

-53 966
-53 966

-53 966
-53 966

137 022

217 425

2018-12-31

2017-12-31

2 327 331
35 894
2 363 225

2 327 331
0
2 327 331

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 106 524
-65 713
-2 172 237

-1 939 671
-166 853
-2 106 524

Ingående ack. avskrivningar mot gåva
Utgående ack. avskrivningar mot gåva

-53 966
-53 966

-53 966
-53 966

137 022

166 841

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående ack. avskrivningar på gåva
Utgående ack. avskrivningar på gåva

Utgående redovisat värde
Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde
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NOT 11 INVENTARIER
Koncernen

2018-12-31

2017-12-31

29 080 776
460 870
-182 100
472 890
29 832 436

28 381 438
250 711
-138 324
586 951
29 080 776

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-21 611 223
182 100
-1 066 893
-22 496 016

-20 404 184
138 324
-1 345 363
-21 611 223

Ingående ack. avskrivningar mot fond
Utgående ack. avskrivningar mot fond

-2 823 821
-2 823 821

-2 823 821
-2 823 821

Utgående redovisat värde

4 512 599

4 645 732

2018-12-31

2017-12-31

29 080 776
460 870
-182 100
472 890
29 832 436

28 281 614
250 711
-38 500
586 951
29 080 776

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-21 611 223
182 100
-1 066 893
-22 496 016

-20 304 360
38 500
-1 345 363
-21 611 223

Ingående ack. avskrivningar mot fond
Utgående ack. avskrivningar mot fond

-2 823 821
-2 823 821

-2 823 821
-2 823 821

Utgående redovisat värde

4 512 599

4 645 732

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
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NOT 12 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGAR
Koncernen

Värme energianläggning
Renovering villor internat folkhögskolan
Moderbolaget

Värme energianläggning
Renovering villor internat folkhögskolan

2018-12-31

2017-12-31

181 619
43 736
225 355

86 393
74 560
160 953

2018-12-31

2017-12-31

181 619
43 736
225 355

86 393
74 560
160 953

NOT 13 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGAR
Koncernen

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde
Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde
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2018-12-31

2017-12-31

160 953
2 309 228
-2 244 826
225 355

1 691 715
174 188
-1 704 950
160 953

225 355

160 953

2018-12-31

2017-12-31

160 953
2 309 228
-2 244 826
225 355

1 691 715
174 188
-1 704 950
160 953

225 355

160 953
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NOT 14 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
Koncernen

Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde
Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

2018-12-31

2017-12-31

4 398 903
0
252 615
4 651 518

4 462 177
-447 504
384 230
4 398 903

4 651 518

4 398 903

2018-12-31

2017-12-31

4 398 903
0
252 615
4 651 518

4 462 177
-447 504
384 230
4 398 903

4 651 518

4 398 903

NOT 15 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
Koncernen

Marknadsnoterade aktier
Fonder och likvida tillgångar
Moderbolaget

Marknadsnoterade aktier
Fonder och likvida tillgångar

Anskaff.
värde

2 930 781
1 720 737
4 651 518

Bokfört
värde

2 930 781
1 720 737
4 651 518

Marknadsvärde

Anskaff.
värde

Bokfört
värde

Marknadsvärde

2 930 781
1 720 737
4 651 518

2 930 781
1 720 737
4 651 518

44

4 030 213
1 399 175
5 429 388

4 030 213
1 399 175
5 429 388
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NOT 16 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Koncernen

Övriga upplupna intäkter
Förutbetalda hyror
Övriga förutbetalda kostnader
Moderbolaget

Övriga upplupna intäkter
Förutbetalda hyror
Övriga förutbetalda kostnader

2018-12-31

2017-12-31

15 892 840
1 210 841
522 933
17 626 614

19 177 918
551 352
679 499
20 408 769

2018-12-31

2017-12-31

2 069 661
1 210 841
479 438
3 759 940

4 261 735
551 352
575 181
5 388 268

2018-12-31

2017-12-31

4 000 000

9 000 000

NOT 17 CHECKRÄKNINGSKREDIT
Koncernen

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

45

ÅRSREDOVISNING 2018 Föreningen Furuboda • Org.nr 838200-5281

NOT 18 ÄNDAMÅLSBESTÄMDA FONDER
Koncernen

		Upplösning
Belopp vid
ändamålsårets
bestämda
ingång
medel

Investerings- och reparationsfond
Vistelsefond
Furuboda Assistans feriefond
Fond Alectamedel
Donationsfonder
Gåvofond

10 700 727
1 891 641
350 000
1 233 676
4 329 996
3 353 682
21 859 722

-10 700 727
0
-71 846
-122 642
-156
-3 353 682
-14 249 053

Avsättning
ändamålsbestämda
medel

0
0
71 846
0
2 470 816
0
2 542 662

Belopp vid
årets
utgång

0
1 891 641
350 000
1 111 034
6 800 656
0
10 153 331

Styrelsen har under 2018 tagit beslut om att Investerings- och reparationsfond samt gåvofond inte är
fonder med bestämda ändamål och därmed har förts över till balanserade vinstmedel samt att ytterligare
donationsfonder skall ses som ändamålsbestämda och har därför förts från balanserade vinstmedel till
ändamålsbestämda medel med 2 469 800 kr.
Moderbolaget

		Upplösning
Belopp vid
ändamålsårets
bestämda
ingång
medel

Investerings- och reparationsfond
Vistelsefond
Furuboda Assistans feriefond
Fond Alectamedel
Donationsfonder
Gåvofond

10 700 727
1 891 641
350 000
1 233 676
4 329 996
3 353 682
21 859 722

-10 700 727
0
-71 846
-122 642
-156
-3 353 682
-14 249 053

Avsättning
ändamålsbestämda
medel

0
0
71 846
0
2 470 816
0
2 542 662

Belopp vid
årets
utgång

0
1 891 641
350 000
1 111 034
6 800 656
0
10 153 331

Styrelsen har under 2018 tagit beslut om att Investerings- och reparationsfond samt gåvofond inte är
fonder med bestämda ändamål och därmed har förts över till balanserade vinstmedel samt att ytterligare
donationsfonder skall ses som ändamålsbestämda och har därför förts från balanserade vinstmedel till
ändamålsbestämda medel med 2 469 800 kr.
NOT 19 LÅNGFRISTIGA SKULDER
Koncernen

Förfaller senare än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut
Moderbolaget

Förfaller senare än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut
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2018-12-31

2017-12-31

10 420 559
10 420 559

10 970 407
10 970 407

2018-12-31

2017-12-31

10 420 559
10 420 559

10 970 407
10 970 407
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NOT 20 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Koncernen

Personalrelaterade kostnader
Förutbetalda intäkter
Övriga upplupna kostnader
Moderbolaget

2018-12-31

2017-12-31

15 792 224
3 055 706
644 723
19 492 653

13 881 543
2 939 784
794 892
17 616 219

2018-12-31

2017-12-31

2 559 714
3 055 706
494 344
6 109 764

2 522 719
2 939 784
610 817
6 073 320

Personalrelaterade kostnader
Förutbetalda intäkter
Övriga upplupna kostnader

NOT 21 JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET
Koncernen

2018-12-31

2017-12-31

3 701 827
-16 037
0
3 685 790

4 359 051
262 340
-1 357 662
3 263 729

2018-12-31

2017-12-31

3 701 827
-1 621
3 700 206

4 321 917
330 973
4 652 890

2018

2017

0,00 %

0,00 %

1,56 %

1,80 %

Avskrivningar
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar
Förändringar i avsättningar
Moderbolaget

Avskrivningar
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar
NOT 22 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG
Moderbolaget

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i
koncernen
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i
koncernen
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NOT 23 BOKSLUTSDISPOSITIONER
Moderbolaget
2018

2017

0
0

2 600 000
2 600 000

2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

100 000
100 000

100 000
100 000

Utgående redovisat värde

100 000

100 000

Erhållit Koncernbidrag
NOT 24 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Moderbolaget

NOT 25 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

		Kristianstad
Furuboda Assistans AB
556682-3638
Kommun
Eget kapital samt Årets resultat har angetts i sin helhet oavsett ägarandel.
I Eget kapital ingår 78 % av obeskattade reserver.
Med Årets resultat avses resultat efter finansiella poster.
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Eget kapital

Resultat

4 254 336

1 523 390
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FÖRENINGEN FURUBODA
E-post info@furuboda.se Hemsida www.furuboda.org
Furuboda Yngsjö
Furuboda Malmö
Furuboda Kristianstad

Postadress 296 86 Åhus
Besöksadress Furubodavägen 247, Yngsjö
Adress Fagerstagatan 1b, 214 44 Malmö
Adress Blekingevägen 6, 291 54 Kristianstad

Telefon 044-781 46 00
Telefon 040-644 65 00
Telefon 044-781 48 21

Tryck Ystad-Tryck AB Papper 140 g MultiOffset
Framsida Bilder från videon till Musikverkstans låt Olika men samma
Baksida Stranden vid Furuboda Yngsjö. Foto: Daniel Nyhlén, Furuboda Malmö

Föreningen Furuboda har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll

52

