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Föreningen Furubodas arbete spänner över 
ett brett fält. Det handlar om alla människors lika 
värde, att ge möjligheter till delaktighet trots hinder. 
Vi arbetar för ett öppet och tillgängligt samhälle och 
vi vill förhindra utsatthet och ge utbildning, kraft och 
verktyg.

Vårt samhälle förändras och därmed förutsättningarna 
för vårt arbete. Föreningen Furuboda är nu i färd 
med att stärka organisationen, att analysera och fatta 
beslut om hur vi bäst kan stödja medmänniskor i vårt 
samhälle - idag och imorgon.

Vi arbetar med de behov vi ser omkring oss, vilket 
bland annat betyder att vi utvecklar, förbättrar och 
försöker tydliggöra vår del i samhället. I takt med att 
resurser tagits bort från Furubodas arbete har vi mer 
och mer tydligt betonat att närsamhället ska ta en del 
av ansvaret.

Det tydligaste exemplet från verksamhetsåret 2019 
blev försöket att få Kristianstads kommun att bidra till 
renovering och driftsbidrag för Furubodas simhall. 
Efter 45 år som föreningen har drivit simhallen med 
egna medel och hållit den öppen för allmänheten 
önskade vi stöd från kommunen. 

Processen runt detta är fortfarande inte klar, men 
allmänheten reste sig med stor kraft och visade 
sitt stora stöd för Furuboda. Det blev den största 
namninsamlingen under året i kommunen, ett  
10-tal insändare i lokalpressen och en manifestation 
för att påverka kommunen att ta sitt ansvar och stödja 
Furuboda.

Stödet till föreningen har också visat sig genom ökade 
gåvor, volontärinsatser och ökat deltagande i olika 
aktiviteter så som årsmöte, Lekens dag eller som 
extraresurser i våra klasser.

Allt som görs har stor betydelse. Vi har kommit långt 
men måste kämpa vidare.

Tack för att du stödjer oss på det sätt som passar 
dig bäst och att du därmed visar dit stöd i ord och 
handling!

Med vänlig hälsning,

Jenny Anderberg 

rektor/verksamhetschef

Engagemang med stor betydelse
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Folkhögskolan

Folkhögskola i förändring
Föreningen Furuboda driver många, 
väldigt olika, verksamheter på sex 
olika orter. Vi har ett uppskattat 
assistansbolag, nischade projekt 
inom KompetensCenter och fantastisk 
assistans vid internatboendet. 
Många viktiga medarbetare 
sköter praktiska, administrativa 
eller ekonomiska uppgifter vid 
kursgården. Sedan Furuboda fick 
rätt att driva folkhögskola i egen 
regi har kärnan varit folkhögskolan, 
i Yngsjö - samtidigt som helt andra 
verksamheter växt fram.
Furuboda Arbetsmarknad fram till 2016 
Fram till 2016 drev Furuboda en arbetsmarknadsenhet 
i Malmö och Kristianstad med personal som 
delade sin tid tvärs över Skåne. 40 medarbetare 
och hundratals deltagare i en lång rad olika projekt 
riktade till personer med funktionsvariation och/eller 
arbetsmarknadsinsatser.

Det var uppskattade verksamheter i nära samarbete med 
exempelvis Arbetsförmedlingen, Kristianstads kommun 
och Försäkringskassan. Ofta finansierades verksamheten 
av externa projektmedel från Europeiska socialfonden, 
Arvsfonden och Region Skåne.  

Allting är sig likt men ingenting är detsamma  
2016 slogs Furuboda Arbetsmarknad ihop med folkhög-
skolan i Yngsjö till en folkhögskola. Efter många år av 
olika utvecklingsinsatser och nya verksamheter samlades 
organisationen kring namnet Furuboda folkhögskola. 
Malmö,  Kristianstad och Yngsjö blev tre enheter i 
samma organisation, under en ny samlad ledning.  

Verksamheten vid folkhögskolans olika orter före 
förändringarna 2016 och nu, efter att de genomförts, 
är på många sätt ganska lik, men ändå inte riktigt 
detsamma. 

Målgruppen har breddats, nya externt finansierade 
projekt har ansökts, startats, avslutats och nya sökts. 
Förutom allmänna och särskilda folkhögskolekurser 
- långa och korta - är här några nedslag i våra nya 
verksamheter. 

En bredare målgrupp 
Etableringskurs är en uppdragsutbildning som staten 
valde att förlägga till folkhögskolor 2014. Det är personer 
som är nyanlända i Sverige som omfattas. Kursen 
innehåller språkundervisning men också en allmän 
orientering om det svenska samhället, under totalt 
sex månader. Syftet är att deltagaren ska komma ut på 
arbetsmarknaden. Under 2019 fasades Etableringskursen 
i praktiken ut. 

SFI fanns inte tidigare, men har växt ut till reguljära 
verksamheter för personer som lever med det 
strukturella hindret att inte kunna det svenska språket 
och dess kultur. Ofta har deltagarna någon form av 
trauma eller rehab-behov som de behöver hjälp med. Så 
här säger rektor/verksamhetschef Jenny Anderberg om 
målgruppen invandrare: 

- När jag kom till Furuboda så såg jag att vi skulle kunna 

hjälpa gruppen som lider av ett tillfälligt utanförskap och 

hinder för att de inte kan svenska, och inte har ett nätverk i 

Sverige. De har nu blivit en liten del av våra målgrupper. 

Nu erbjuds Svenska för invandrare (SFI) på alla 
studienivåer: Studieväg 1,2 och 3. Studievägarna riktar 
sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och 
mål. Studievägen följer en oavsett vilken kunskapsnivå 
(A-B-C-D) deltagaren går för tillfället, utifrån att vi har 
olika studieerfarenhet. 

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. 

Vård- och omsorgsutbildningen är en 
bristyrkesutbildning som finansierats av 
folkbildningsrådet. Arbetsförmedlingen tillsammans 
med Furuboda folkhögskola har gjort ett urval av 
deltagare. En två-årig undersköterskeutbildning 
startade med betygsrätt och certifiering från Vård- och 
omsorgscollege. Tyvärr finns finansieringen inte kvar 
efter våren 2020, men vi hoppas kunna driva vidare 
kursen i någon form. 

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. •
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Långa kurser Vårterminen Höstterminen 
Antal deltagarveckor 
- särskilda kurser 1 393 1 836 
- allmänna kurser 1 914 2 611 
- SMF 1 482 1 118 
- Etableringskurs 754 364 
- Svenska från dag 1 0 198 
- Bristyrkeskurs 586 650

Antal deltagare 
Totalt antal 331 420 
Män/kvinnor 161/170 211/209 
Med funktionsnedsättning 81 81 
Utlandsfödda 88 177

Långa kurser: Allmän kurs Behörighet, Allmän kurs 
Framtid, Allmän kurs Omvärld, Assistentkursen, 
Baskursen, IT-kursen, Musiklinjen, Musikproduktion, 
Musikverkstan, På väg igen, Studiemotiverande 
folkhögskolekurs (SMF), Etableringskurs, Bristyrkeskurs 
(Vård- och omsorgsutbildning) och Svenska från dag 1.

Korta kurser inkl. samverkanskurser  
Antal deltagarveckor 145  371

Antal deltagare 
Totalt 124  376 
Män/kvinnor 68/56  193/183 
Med funktionsnedsättning 100  337 
Utlandsfödda 1 0

Korta kurser: Solskensvecka 1 och 2, Solklart, 
Sound & Action, Sound & Action mini, Må bra-kursen, 
Skaparverkstan, Sommarveckan och Nyårsexplosion. 

Samverkanskurser & samverkanspartners: Grunden 
Malmö, Grunden Sydöstra Skåne, Rett Syndrom i Sverige 
(RSIS), Gemenskapsveckan (Pingst), FUB i Lund med 
omnejd, Epilepsiföreningen, Kompis Assistans AB, SRF 
Skåne, FSDB och OCD-föreningen.

Fakta Folkhögskolan 2019
Årets kurser i siffror

Strukturer och processer för en god kvalitet
Ett läsår är på 40 veckor och varje vecka ges det i Yngsjö 
minst 1 200 minuters undervisning i 10 kurser. Det blir 
480 000 minuter som i snitt 13 deltagare per klass tar 
del av. Alltså sprids 6 240 000 undervisningsminuter till 
våra deltagare under ett läsår. Eftersom det är omöjligt 
att inte lära sig något i en situation där man tänjer på 
sina egna gränser, bidrar dessa 6,2 miljoner minuter 
mycket till samhällsutvecklingen. Likt ett positivt virus 
sprider vi kunskap och värderingar, formade i samklang 
med deltagarna. Folkbildning som ska sprida vikten av 
demokrati i ett samhälle, av ett jämställt och jämlikt 
samhälle, av att höja den allmänna kunskapsnivån och av 
att samhället har en levande kultur. Allt detta är statens 
villkor för att vi ska få driva en folkhögskola.

En alltid aktuell diskussion på skolan är vad vi gör, hur 

vi utför det och vad det får för resultat. Vi är i ständig 
omvandling. En ny verksamhet vi jobbar mot, med 
projektpengar från Kungliga Patriotiska sällskapet, är 
ett hunddagis. En projektledare undersöker förutsätt-
ningarna. I planen ligger att involvera några kurser. 
Att diskutera verksamhet och dess förändring är 
fundamentet i det processinriktade kvalitetsarbetet.

Ett systematiskt kvalitetsarbete 
Det systematiska kvalitetsarbetet har sin grund i en 
god organisation. Både kvalitetsgruppen och skydds-
kommittén träffas två gånger per termin. Policy-
dokument ses över årligen och revideras allteftersom 
de prövas mot verkligheten. Kvalitetsenkät går ut bland 
medarbetare och deltagare varje läsår och följs upp 
i skyddskommittén och kvalitetsgruppen utifrån en 
årscykel för genomförande och uppföljning. Skolans 
likabehandlingsplan med mål, ansvarsfördelning och 
åtgärder presenteras för deltagarna varje läsårsstart och 
kan refereras till om kränkning eller diskriminering sker. 
Deltagarrådet hade möten ungefär en gång i månaden 
under våren men tappade tempo under hösten. Där 
behövs en bättre organisation och förståelse runt dess 
funktion för att det ska fungera utan för mycket hjälp 
från personal. Kursledare träffas månadsvis, så även 
ledningsgruppen och rektorsgruppen. Lärarlagsträffar 
och teamträffar sker löpande flertalet gånger per termin.

Under året har det genomförts ett par utvecklingsdagar 
för personal. I februari gästades vi av Joanna Halvardsson 
som föreläste om att leva med NPF-diagnos: “Jag är 

inte dum i huvudet! Jag har Aspergers syndrom & Bipolär 

sjukdom typ 2” som följdes upp med workshop. Under 
hösten hade vi en inspirationsförläsning om att få en 
funktionsnedsättning i vuxen ålder, om att inspireras att 
gå vidare och vad det är för drivkrafter som påverkar.

Kvalitet i Kristianstad 
I Furuboda folkhögskolas verksamhet i Kristianstad sker 
kvalitetsarbetet dels på projekt- och kursutbildnings-nivå 
men även på verksamheten som helhet. Oavsett vilket 
ställer vi oss frågorna: 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. •
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Höstterminen 2019 började Embla 
Mårtensson i IT-kursen på Furuboda 
folkhögskola i Yngsjö. Här berättar hon 
om sin resa dit och delas med sig av 
erfarenheter som deltagare i kursen.
Jag går första året på Furuboda folkhögskola i Yngsjö. Jag 
kommer fortfarande ihåg mycket väl när jag provbodde 
här, i december förra året. Jag kommer ihåg att jag satt 
i fåtöljen en kväll under den veckan, jag kommer ihåg 
att vi tittade på Hela Sverige Bakar, och jag kommer ihåg 
att jag under den veckan på ett sätt ”låtsades” att jag var 
deltagare här, funderade på hur det hade varit. Allt här 
var ju så bra! 

Nu, nästan ett år senare, är jag deltagare här. De första 
veckorna kunde det fortfarande slå mig att jag inte 
provbodde längre, att jag faktiskt går på den här skolan. 
Jag hör själv hur klyschigt det låter, men det är faktiskt 
lite för bra för att vara sant: kreativa ämnen fem dagar 
i veckan, ett väldigt mysigt internat, fantastiska, sociala 
vänner och gemenskap genom sport, i mitt fall handboll. 
Nej, jag smörar inte eller gör extra reklam för skolan.

För er som inte känner mig så går jag i IT-kursen, första 
året. Jag har länge varit intresserad av grafisk design och 
bildbehandling, men det var inte förrän ganska nyligen 
jag bestämde mig för att det var en väg jag ville försöka 
ta. Jag har alltid fått höra att det är så svårt att bli en 
grafisk designer, att jobba med något kreativt över huvud 
taget. 

När jag närmade mig slutet av gymnasiet och började 
utforska möjligheterna till vidareutbildning hittade jag 
dock många utbildningar som hade med grafisk design 
att göra, och IT här på Furuboda var en av dem. Det var 
inte självklart att det skulle bli Furuboda först, mest för 
att det kostar en del, men när jag blev erbjuden hjälp att 
söka en fond som kunde hjälpa mig att ha råd att gå här 
blev omständigheterna annorlunda.

Furuboda blev plötsligt mer aktuellt. Jag kommer ihåg en 
gång när jag pratade med en gammal assistent om det, att 
jag kände hur glad jag var när jag pratade om det, skolan 
och internatet och utbildningen. Jag tror det var då jag 
bestämde mig att det skulle bli Furuboda.  

Jag kom inte hit helt utan förväntningar, eftersom jag 
varit på prova-på. Även när det gällde undervisningen. 
Jag hade varit med på alla lektioner under veckan jag 
provbodde här, och genom det fått en liten försmak. Det 
kändes redan då helt fantastiskt, och det är det faktiskt 

fortfarande: allt, allt, på schemat har med skapande att 
göra. Ja, kursnamnet är lite missvisande, och nej, vi 
plockar inte isär datorer på lektionerna. Vi sysslar mycket 
med grafisk design, som jag redan nämnt, men även i 
ämnen som musik och engelska är kreativitet i fokus. Vi 
ses på Furuboda! •

Text: Embla Mårtensson

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

• Ca 675 kursdeltagare i de långa och korta kurserna

Långa folkhögskolekurser och profilkurser
• Allmän kurs Behörighet: För behörighet att söka 

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

efter avslutad utbildning på Furuboda
• Allmän kurs Omvärld: Fokus på självständighet och 

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

med både teoretiska som praktiska moment och 
praktikperioder. Från och med 2019/2020 erbjuds 
utbildningen på plats och som distanskurs.

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

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

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

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

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

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

Vill du veta mer om våra kurser?
På vår hemsida  

www.furuboda.org 
kan du läsa mer om dem.

Fakta
Furuboda Yngsjö 2019

Folkhögskolan Yngsjö

Ett år senare är det verklighet

http://www.furuboda.org
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Embla Mårtensson är deltagare i 
IT-kursen på Furuboda folkhögskola 
i Yngsjö.
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Att språket är den allra viktigaste 
faktorn för en lyckad integration 
är konstaterat och vi på Furuboda 
folkhögskola i Malmö jobbar hårt för 
att hjälpa våra SFI-deltagare med att 
ta sig an det nya språket. 
Kaffet är på och ett fyrtiotal deltagare har samlats i vårt 
största klassrum, Borås. Det är onsdag förmiddag, det 
ligger förväntan i luften och snart kör veckans Språkcafé 
igång.

Hit kommer SFI-deltagarna för att prata, dricka kaffe 
och stifta nya bekantskaper med svensktalande deltagare 
från andra projekt. Varje vecka har vi olika teman som 
skrivs upp på whiteboarden innan deltagarna sätter sig i 
grupper. Varje grupp består av mellan 5-10 deltagare av 
olika nationaliteter och ursprung.

Idag skall vi prata om studier och arbete, spännande, 
har du gått i skolan i Oxie, Mogadishu, Damaskus eller 
Kabul? Hur många år har du gått? Vilka språk och ämnen 
läste ni, vad åt ni i skolan, hur kom ni till skolan, blandat 
flickor och pojkar? Mycket är olikt men även många 
likheter, till exempel lekar på rasten, läxor och flera 
ämnen. Grundskolan i Mogadishu är lika lång som hos 
oss men något dagis har man inte hört talas om. I Syrien 
har damerna i gruppen gått i skolan i sex år, samma som i 
Kabul.

Samtalen glider efter en stund in på andra minnen från 
barndomen såsom syskon och familj, var de är nu och 
hur de mår. Alla deltagare är själva med och påverkar 
innehållet i språkcaféet och bidrar till samtalen och 
stämningen i gruppen. Något de gör med bravur.

Vi har ett stort hälsofokus i huset men frukt till kaffet är 
svårt att konkurrera med när de insmugglade hembakade 
små mästerverken dukas fram. Språkcafé utan kaffe och 
kaka? Nä, det går inte. 

Idén kring språkcafé är i vårt fall främst en chans till 
språkutveckling men även att skapa en mötesplats mellan 
olika kulturer och öka chans till integration för våra 
nyanlända med den fantastiska biverkningen att deltagare 
från andra projekt känner att de kan bidra och göra 
skillnad. • Text: Karin Berg

Folkhögskolan Malmö

Språka + kaffe = språkcafé

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

• Ca 400 deltagare i de olika projekten och kurserna

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

SFI-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

• Mobile You: Internationellt utbyte för arbetssökande 
18–30 år. Avslutades 2019 

• MOVES: Internationellt utbyte för arbetssökande i 
nationellt samarbete. 

• SFI (Svenska för invandrare): Studieväg 2 och 3
• SIA (Stegen in i arbetslivet): För ungdomar med 

funktionsnedsättning. Avslutades 2019

• SMF: Studiemotiverande folkhögskolekurser 

Fakta
Furuboda Malmö 2019
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Många människor har under 2019 
rört sig i korridorerna i Furubodas 
lokaler i Kristianstad, i ett myller av 
verksamhet. Det är språkstudier, 
enskilda samtal, frukostmöten, 
föreläsningar kring arbetsmarknad, 
vårdämnen eller samtal kring ökad 
livskvalitet. 
Somliga med en kaffekopp eller en energidryck i handen, 
en del med hörlurar över huvudet; höga skratt blandas 
med snabba försenade steg. Människor i olika åldrar 
och med skilda bakgrunder och unika berättelser, på 
väg in i olika skeden i livet. Och mitt i allt får vi vara en 
livsverkstad. 

Allmän kurs har full beläggning med sina tjugo 
deltagare, och har ett starkt söktryck inför framtiden. 
SMF Navigator bidrar med viktiga livssamtal och 
förberedande studier blandat med gemensamma 
aktiviteter och goda möten. I gruppen SMF Mobilitet, 
där vuxna människor funderar tillsammans över 
den egna livsresan och olika vägval, uttryckte en av 
deltagarna sig såhär: 
- Här har jag tänkt tankar som jag aldrig tänkt förut. 

Att vara ett tanketänjande forum är stort! Och även att 
vara en trygg och accepterande plats för den som inte 
känner sig stå på fast mark. Som en annan av deltagarna 
poängterade: 
- Ibland är det viktigt att bara flyta med, för man flyter ju 

alltid nånstans liksom.

Deltagare på SFI har arbetat flitigt och gjort framsteg i 
sina språkstudier och likaså deltagare i Etableringskurs 
och Svenska från dag 1. ESF-projektet REDO som 
pågår på alla tre orter samtidigt förbereder människor 
att genomföra övergångarna i livet till studier, arbete 

eller annan hållbar sysselsättning. STOM (Stöd och 
Matchning) skapar möten med människor i alla åldrar 
som vill närma sig arbetsmarknaden. Med en extra 
mötesplats på Näsbyområdet skapar vi en närhet till flera 
av våra arbetssökande. Vård- och omsorgsutbildningen 
har varit med engagerade deltagare och lärare. Så här 
beskriver en av deltagarna med egna ord året som gått: 
- Under det här året lärde jag mig att vara tålmodig och lugn 

och hur jag respekterar andras åsikter hur jag blir medarbetare 

med andra. Det lärde mig hur man strävar och kämpar efter 

att uppnå det jag vill ha.

När deltagare själva reflekterar kring det egna 
lärandet, och konstaterar att det inte bara 
innefattar ämneskunskaper såsom vård, språk eller 
samhällskunskap utan i första hand nämner att man lärt 
sig tålamod, lugn och kämpaglöd, så ser jag det som en 
indikator på att vi gör någonting rätt. Som Aristoteles lär 
ha sagt: ”Att bilda sinnet utan att bilda hjärtat är ingen 
bildning över huvud taget”. •

Text: Martin Tengblad

Folkhögskolan Kristianstad

Att bilda hjärtat

• 30 anställda: pedagoger, teologer, studie- och 
yrkesvägledare, handledare, coacher m fl.

• Ca 300 deltagare i de olika projekten och kurserna
Projekt och kursverksamheter
• Allmän kurs: Folkhögskolekurs på både grundläggande 

och gymnasienivå
• Bristyrkesutbildning Vård och omsorg: Tvåårig 

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.

•  Närverket: ESF-projekt med inriktning att lyfta 
ungdomar, 16-24 år, i utanförskap och finna en 
sysselsättning. Avslutades januari 2019

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

• SMF: Studiemotiverande folkhögskolekurser på tre 
månader

• STOM (Stöd och matchning): Coachning och hjälp 
med jobbsökande

• Svenska från dag 1: Introduktionskurs i svenska för 
nyanlända asylsökande

Fakta
Furuboda Kristianstad 2019
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Engagemanget och insamlingen 
till Furubodas verksamhet har växt! 
Det märks bland annat i en ökning 
av givarantal. Då det statliga stödet 
brister är detta otroligt viktigt och 
bra. Vi gläds över att många vill 
finnas med och engagera sig genom 
medlem och givare!
En växande generositet 
Furubodas månadsgivare kan ses som en avgörande del i 
att insamlingarna till Furuboda växer. Under året har vi 
ringt månadsgivarna för att tacka för deras gåvor samt 
frågat om de vill höja sina månadsbelopp. Vi har också 
ringt andra givare för att informera och frågat om de 
önskar bli månadsgivare. Under både våren och hösten 
genomfördes även dörrknackningskampanjer med syfte 
att värva nya månadsgivare, vilket gav bra resultat. 
Sammantaget kan allt detta sägas ha gett mycket bra 
resultat. Under året har antalet månadsgivare ökat från 
ca 800 till ca 1 300 personer.

En annan del av insamlingsarbetet är de insamlingsbrev 
vi skickar ut. Under 2019 gjordes två stora utskick med 
insamlingsbrev. Det första skickades till våra givare och 
medlemmar i juli och det andra brevet skickades ut inför 
jul. Det sker också ett betydande gåvogivande i samband 
med utskicken av vår tidning Furuboda.Nu, som kommer 
ut fyra gånger per år. Dessutom upprepade vi i samband 
med julnumret föregående års lyckade satsning på en 
julkampanj med symboliska gåvor. Nytt för året var 
att man även kunde välja till att få ett armband med 
texten ”Olika men samma” på i samband med köp av de 
symboliska gåvorna.

I februari skickade vi ut kollektansökan till över 2 000 
församlingar i Sverige. Det har gett ca 120 000 kr extra i 
församlingskollekt i jämförelse med samma period förra 
året. Vi skickade även ut stiftskollektansökan till alla 13 
stiften i Svenska kyrkan i Sverige. Lunds stift beslutade 
att ge Furuboda en halv stiftskollekt 2019. Vi har även 
tagit emot ett stort bidrag på 3,5 miljoner från Carl 
Jönssons stiftelse.

Sammantaget har Furubodas insamlingsarbete inbringat 
drygt 9,9 miljoner under 2019, en ökning med 1,1 
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.

Furuboda som insamlingsorganisation 
Furuboda är fortsatt medlem i Giva Sverige (fd. FRII, 
Frivilligorganisationernas insamlingsråd), liksom många 
andra insamlingsorganisationer. Medlemskapet innebär 
att Furuboda förbinder sig till att följa Giva Sveriges 
kvalitetskod, ett verktyg för intern kontroll och styrning 
för organisationer som samlar in gåvor och fungerar som 
ett stöd i vårt kvalitetsarbete samt för att bedriva etisk 
insamling. I september vartannat år ska det redogöras för 
efterlevnaden av Giva-kodens krav.

Furuboda är nu också godkänd organisation som givare 
kan skänka gåvor till och få skattereduktion hos. Detta är 
registrerat hos Skatteverket. 

Synlighet i olika medier 
Furuboda har arbetat vidare med att synas både i sociala 
medier och traditionella medier. Aktiviteten på våra 
Instagram- och Facebooksidor har ökat, där vi även 
annonserar och marknadsför t.ex. för att sprida våra 
kurser.

Föreningen, insamling & kommunikation

Stor glädje över engagemang & givande

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 2019: 1 528 medlemmar 
Gåvor och testamenten: 9 878 791 kronor

Föreningsarrangemang under 2019
• Årsmötesdag med öppet hus, gudstjänst och utdelning av  

Ella & Ernst Skoogs stipendium till Sten Hallonsten mm.
• Valborgsfirande med vårtal av rektor/verksamhetschef 

Jenny Anderberg.
• Sex brasaftnar med underhållning 
• Två sommarkvällar med konserter
• ”Galleri Furuboda” - konstutställning under påskhelgen
• Lekens dag i augusti
• Julmarknad under advent

Fakta
Föreningen Furuboda 2019
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För att ytterligare sprida vår verksamhet och bedriva 
opinion har ett antal pressmeddelanden gått ut. 
Pressmeddelande har gått ut angående besök av Lunds 
stifts biskop Johan Tyrberg till Furuboda i Yngsjö, 
pressmöte om vård- och omsorgsutbildningen i 
Kristianstad, Furubodas partnerskap i projekt inom 
utmaningsdriven innovation beviljat av Vinnova och 
för utdelningen av Furubodas stipendium till Sten 
Hallonsten i samband med öppet hus och årsmöte, om 
Lekens dag med besök av artisten Pidde P, om föreläsning 
av med bloggaren Joanna Halvardsson i Kristianstad 
och om Furubodas arrangemang i samband med Special 
Olympics School Day. Pressmeddelande har också gått ut 
för besök av regionpolitiker Anna Mannfalk i Malmö, 
besök av socialminister Lena Hallengren i Yngsjö, möte 
på Furuboda i Yngsjö med de fem största folkhögskolorna 
med målgrupp personer med funktionsnedsättningar, 

Vidare har pressmeddelande gått ut runt projektet 
Nelms metod där Simklubben Poseidon, Swedish Center 
for Aquatic Research och Furuboda folkhögskola 
har fått stöd från Arvsfonden för att driva projektet 
”Nelms metod för ökad rörelseförmåga hos personer 
med funktionsvariationer” samt för utbildningsdagar i 
metoden, och vi har även uppmärksammat insamling 
och opinion kring Furubodas simhall och dess 
renoveringsbehov, samt skickat ut pressnyhet om detta.

Furuboda har även synts i andra medier. P4 Kristianstad 
och Kristianstadsbladet har flera gånger skrivit om och 
gjort reportage kring Furubodas simhall, kampanjen 
”Rädda Furubodas simhall” samt den manifestation 
som gjordes och där drygt 2 000 namnunderskrifter 

från Furubodas deltagare och allmänheten samlades in. 
Kristianstadsbladet har också uppmärksammat simhalls-
kampanjen med flera artiklar och flera insändare har 
skrivits till tidningen. Det har visats ett stort stöd 
för Furubodas simhall. Reportage om Furubodas 
stipendiepristagare 2019, Sten Hallonsten, gjorde P4 
Kristianstad också ett reportage kring. SVT Syd har gjort 
ett reportage på Furuboda kring ett forskningsprojekt på 
Kristianstad högskola om hur fler med Downs syndrom 
ska få bra träning. Ett reportage i Sveriges radio P4 
Kristianstad kring den tillgänglighetsanpassade bryggan 
har sänts. Kristianstadsbladet har gjort flera reportage 
med anledning av att Furuboda folkhögskola under 2019 
firade 25 år som fristående folkhögskola.

Arbetet med att skapa opinion för ett bättre samhälle för 
personer med funktionsnedsättningar är viktigt. Därför 
har arbetet med att skapa debatt och opinion kring 
funktionsrättsfrågor varit ett prioriterat område som lett 
till ett antal olika publicerade debattartiklar i media. En 
debattartikel kring LSS-utmaningen med rubrik ”Hit 
men inte längre - LSS måste få kosta”, debattartikeln 
”Bra att registrera elever med funktionsnedsättningar” 
samt debattartikeln ”Det här landet har råd att låta sina 
medborgare leva – inte bara överleva” har publicerats i 
flera olika av de största tidningarna i Skåne samt andra 
medier. 

Under 2019 har en uppdatering av den grafiska profilen 
gjorts som har börjat användas och implementeras i 
organisationen. •

Text: Monica Deger

Furubodas simhall behöver renoveras 
och engagemanget för att finansiera 
det har varit stort, både genom gåvor 
och underskrifter i en namninsamling.
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KompetensCenter

En sak som gör Furuboda unikt är 
den samlade kompetensen genom 
många olika yrkeskategorier. Att en 
arbetsterapeut finns med både som 
behandlare och kursledare i På väg 
igen (PVI), kursen för deltagare med 
förvärvade hjärnskador, är en stor 
tillgång i arbetet. 
När de som arbetar i kursen har kunskap om hur 
hjärnan faktiskt fungerar och påverkas vid en skada, 
hjälper det varje deltagare att få ut mer av hela sin 
vistelse på folkhögskolan. Arbetsterapeuten Maria 
har gått utbildningar om neurorehabilitering och de 
kunskaperna använder hon varje dag. Dels genom att 
utbilda stödpersonerna som arbetar i gruppen, men också 
i undervisningen.

Den som fått en hjärnskada i vuxen ålder hamnar ofta 
i kaos; det handlar om att hitta sitt nya jag utifrån allt 

som är förändrat. Varje deltagare i PVI jobbar därför 
tillsammans med Maria kring sin egen berättelse om vad 
som hänt och hur skadan påverkat förutsättningarna för 
både vardagen och hela livet. Resultatet blir en bok fylld 
med insikter om förutsättningarna för det nya livet. Det 
handlar ofta om att saker inte alls fungerar som förut och 
att vägen till det man önskar består av att hitta strategier 
och att träna på sådant som förut kanske inte krävde 
någon tankekraft alls.

Vardagen i PVI handlar mycket om att hitta och nöta 
in rutiner, för att skapa nya bestående spår i hjärnan. 
Det viktigaste målet för många är kunna klara sig så 
självständigt som möjligt efter skoltiden. Då gäller det 
att hitta sitt bästa sätt att ta sig framåt och sedan jobba 
outtröttligt med det. Lång tid kan gå och målet verkar 
emellanåt alldeles ouppnåeligt. Det är i de stunderna 
det behövs bekräftelse på att arbetssättet är rätt. Istället 
för att själva beskriva, vill vi dela med oss av ett brev 
som kom till oss från föräldrarna till David som varit 
deltagare i PVI. David slutade skolan i juni 2019, efter 
flera år på skolan: 

Gemensamma krafter ger synliga resultat

Sommaren 2019 flöt förbi och David flyttade in i sin lägenhet. Hösten 

körde igång och David har det fantastiskt på Blomsterlandet. Så gott 

att han fick börja jobba direkt, så att det inte drog i väg med tiden. 

Vi är så tacksamma för er hjälp i mötena med Försäkringskassan 

och Arbetsförmedlingen, och i hjälpen att hitta ett arbete till David. 

David har nu börjat arbeta 75 % och allt fungerar jättebra, han 

arbetar 8-14:30. Han har goda arbetskamrater, ett gäng tjejer som 

också är ”morsor” och har stor omsorg om honom. 

Efter jobbet tränar han på gymmet som ligger intill och spelar 

paddel ett tillfälle i veckan. Och tack vare er så har han börjat spela 

Boccia. De är inte så många och David försöker inplantera att man 

måste peppa och stötta varandra, han vet att det har gett framgångar 

i hans lag på Furuboda.

Han klarar sig på egen hand, vill inte ha boendestöd, och vi tänkte 

att vi får se hur det går. Han handlar, lagar mat så som han 

tränade på Furuboda sista året, han sköter sin tvätt med tvätt-tid i 

tvättstugan där han bor. Städningen har också blivit bättre tycker 

jag. Han hör inte av sig så mycket utan det är vi som ringer honom 

ibland för att kolla läget.

Ni ska ta åt er, för hans år i Pvi  

har gjort att han utvecklats fantastiskt!
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Att få ett mail av detta slag är den bästa belöningen 
man kan få. Furubodas arbete har lett till att deltagaren 
fått ett bra liv efter skolan. Många timmars jobb ligger 
bakom; lärare och stödpersoner har gett allt de kunnat 
varje dag. Dessutom har David fått ett värdefullt stöd av 
sjukgymnast, logoped och arbetsterapeut, på sin väg till 
det nya livet. Det är när många bidrar med sin specifika 
kunskap som resultatet kan bli riktigt bra. •

Text: Kerstin Olofsson

KompetensCenter arbetar med utvecklings- och 
påverkansarbete inom området liv med funktions-
nedsättning. Under 2019 har 10 medarbetare med 
skiftande kompetens varit anställda inom olika uppdrag; 
ambassadör, arbetsterapeut, pedagog samt logoped. 

Totalt har vi i våra olika uppdrag mött över 2 600 
personer, från förskolebarn till högskolestudenter, 
från funktionsrättsorganisationer, idrottsföreningar, 
pensionärsföreningar och kyrkor, omsorgspersonal samt 
även politiker, myndigheter och beslutsfattare.

Verksamheter under året
• Ambassadörsföreläsningar om liv med funktions-

nedsättning i alla ovan nämnda sammanhang.
• Idrottsaktiviteter för att få prova på att idrotta med 

funktionsnedsättning.
• Kommunikationsteamet har genomfört 

behandlingsinsatser till deltagare på folkhögskolan 
och även genomfört utbildningsinsatser för kunder 
och personal hos Furuboda Assistans AB.

• Utbildningsplattformen Furuboda Kompetens 

har genomfört 10 utbildningsdagar med 273 deltagare. 
Primärt är dessa riktade till personliga assistenter.

• Det treåriga arvsfondsprojektet Nelms metod för ökad 

rörelseförmåga hos personer med funktionsvariationer i 
samarbete med Simklubben Poseidon och Swedish 
Center for Aquatic Research startats. I projektet 
utvecklas Nelms metod som ett terapeutiskt 
verktyg för att öka rörelseförmågan och sensorisk 
medvetenhet för personer med funktionsvariationer.

• Arvsfondsprojektet Mitt liv, mina ord har nu nått 
halvvägs i den treåriga projekttiden. Genom projektet 
vill vi arbeta för att den som använder högteknologisk 
AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) 
ska få tillgång till ett ordförråd som utvecklas hela 
livet och att användaren själv ska kunna spela en 
aktiv roll vid anpassning och utveckling av sitt 
kommunikationshjälpmedel. I projektgruppen arbetar 
två logopeder och en person som själv använder AKK.

• Kungliga Patriotiska Sällskapets understödsfond har 
beviljat medel till att utveckla och organisera ett 
arbete med att etablera ett hunddagis kopplat till 
folkhögskolans verksamhet. Projekt har påbörjat sin 
utredningsfas under hösten 2019. 

Samverkan: Certec, FUB Lund med omnejd, Föreningen 
ISAAC-Sverige, Intressegruppen för Assistansberättigade 
(IfA), Skåneidrotten, Region Skånes barnhabilitering, 
Skånes Parasportförbund, arbetsterapeututbildningen 
vid Lunds universitet, sjuksköterskeutbildningen vid 
Högskolan Kristianstad, Funkibator, Simklubben Poseidon 
och Swedish Center for Aquatic Research.

Fakta
KompetensCenter 2019

Fullt fokus på hjärnan! 
David var deltagare i 
Furubodas folkhögskolekurs 
På väg igen och avslutade 
sin utbildning under 2019.
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Ellinor Uneram på trappen till sin nya lägenhet 
tillsammans med sin mamma Christine Uneram 
och arbetsledare/assistent Diana Leshchinska



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 Föreningen Furuboda 

15

• Antal anställda totalt: 554
• Kvinnor/Män: 388/166
• Antal utförda assistanstimmar: 457 438  

(ökning med 4 % sedan föregående år)
• Antal kunder vid årets utgång: 72 (ökning med 7,5 %)
• Måluppfyllelse i % av planerad tillväxt: 67 %

Fakta
Furuboda Assistans 2019

Ellinor Uneram är 22 år och bor snart 
i sin nya lägenhet på heltid. Furuboda 
Assistans har haft Ellinor som kund 
sedan 2012 och tycker att det är kul att 
få vara med när det här stora steget 
nu tas.
Ellinor Uneram är 22 år och bor snart i sin nya lägenhet 
på heltid. Ellinor pratar inte mycket själv men är på 
bra humör när det är dags för besök. Det är mamma 
Christine Uneram som svarar på frågorna

Familjen började fundera på en flytt hemifrån för Ellinor 
redan 2016 men det var först i år det tog fart.

- I början av året hittade vi en passande lägenhet och fick 

tillträde i april. Det gick väldigt fort.

Trots att det gick fort kändes det rätt.

- Vi såg att allt inte fungerade så bra hemma. Ellinor har 

kontrollbehov och styrde och ställde med familjen. Det var 

jobbigt för henne och övriga familjen.

För att flytten ska bli så enkel som möjligt för Ellinor har 
de försökt att möblera för att det ska se ut som hennes 
sovrum i den nya lägenheten.

- Där har vi lyckats ganska bra men hennes lägenhet i övrigt 

är mer vit och avskalad. Ellinor älskar att göra saker och efter 

en dag av aktiviteter och sinnesintryck är det bra att hon kan 

komma hem till en lugn plats.

Assistent och arbetsledare Diana Leshchinska har arbetat 
med Ellinor i nästan två år och varit med i flyttprocessen.

- Först var vi i lägenheten korta stunder. Även om det kändes 

lite motigt så stannade vi kvar och såg till att Ellinor kom till 

ro och kunde vila en stund. När tryggheten började byggas upp 

förlängde vi besöken efterhand och nu bor Ellinor här två till 

fem dagar i veckan.

Christine har fått lite lugn från ett annat håll.

- Vi har en bekant som har varit i samma situation som 

Ellinor. Denne person har flyttat hemifrån och det har fungerat 

jättebra. Än så länge fungerar allt bra för Ellinor också, hon 

känns glad i allmänhet och verkar bara må bra av att flytta. 

Här får hon full uppmärksamhet och fokus. När Ellinor är här 

behöver hon inte bry sig om vad alla andra gör och störa sig på 

det.

Redan från start har familjen varit strikt med vad som 
gäller.

- Vi föräldrar sover inte här. Det gör bara assistenterna. 

Behöver Ellinor sova med oss får hon komma hem till oss. När 

jag kommer hit ringer jag alltid på dörren. För mig är det 

viktigt att det är Ellinors hem. Men det händer att jag ibland 

kommer hit när det inte är någon hemma och smyger in som 

en liten hustomte och fixar småsaker.

Även om Ellinor fortfarande inte bor i sin bostad på 
heltid har mycket förändrats hemma i familjens villa.

- Jag och min make vet knappt vad vi ska göra med all ledig tid. 

För första gången på länge har vi hunnit med oss själva. Vi är 

ute i naturen och har börjat träna.

Ellinor tar upp tiden på ett annat sätt.

- Nu kan jag ta ett steg tillbaka och lägga tid på att arbeta 

för olika saker som kan förgylla tillvaron för Ellinor. Ofta 

krävs det att man driver på mycket själv för att det ska hända 

något. Just nu fungerar det tyvärr inte så bra för Ellinor på 

daglig verksamhet och vi har valt att dra ner på timmarna 

där. Det gör att det blir mycket tid över och då gäller det att 

hitta på olika bra aktiviteter. Vi har planer på att få Ellinor till 

utflyttad verksamhet för att få henne att trivas bättre med sina 

aktiviteter.

Med flytten ändras även Christines roll.

- När Ellinor har flyttat på riktigt kommer jag att sluta vara 

arbetsledare och helt lämna över det ansvaret till Diana. Själv 

kommer jag att fortsätta som god man. Jag litar på Ellinors 

assistenter. Det är ett måste för att jag ska kunna lämna över 

ansvaret. Nu i flytten är det mycket som ändras och då är det 

skönt att ha assistenter som har varit med ett tag. Det hjälper 

Ellinor att känna sig trygg.  

En viktig sak saknas ännu i lägenheten.

- Den 4 november har vi satt som flyttdatum. Då flyttar vi hit 

Ellinors dator och då bor hon här på riktigt. •
Text: Emy Åklundh

Furuboda Assistans

Ellinor flyttar hemifrån
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Styrelsen för Föreningen Furuboda får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för 
räkenskapsåret 2019.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Alla belopp redovisas i kronor (kr), om inget annat 
anges.

Förvaltningsberättelse
Verksamhetens ändamål
Föreningen Furuboda 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 2019 hade Föreningen Furuboda 1 528 medlemmar.

Samtliga medlemmar har rösträtt vid årsmötet. Årsmötet behandlar styrelsens och revisorernas berättelse, 
beslutar om ansvarsfrihet och utser styrelsens ordförande och ledamöter, revisorer samt fastställer 
föreningens stadgar. Årsmötet 2019 besöktes av fler medlemmar än året tidigare. 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. Pristagare var denna gång Sten Hallonsten som drivit 
mixade konfirmationsläger i Åhus i många år.

Styrelsen har under året utgjorts av ordförande Bert Runesson och nio ledamöter; Per-Inge Andersson 
(vice ordförande), Emma Leijon, Elisabet Svahn, Ewa Pihl Krabbe, Magnus Tyche, Marianne Sandberg, 
Johan Holgerson, Charlotta Hedström och Thomas Jarbo.

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 152 anställda i 
Föreningen och 554 anställda i Furuboda Assistans AB, sammanlagt 706 personer (699 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, Yngsjö 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 totalt genomfört 8 270 (7 459) deltagarveckor varav 3 747 (3 467) var för 
deltagare med funktionsnedsättning. Antal deltagarveckor med allmän kurs har uppgått till 4 525 (4 088) 
vilket motsvarar 55 % av det totala antalet genomförda deltagarveckorna.

Folkhögskolan har genomfört Allmän kurs i Malmö, Kristianstad och i Yngsjö. I Yngsjö har också 7 
stycken särskilda kurser genomförts samt 10 kortkurser och 10 kurser i samverkan med andra ideella 
organisationer.

För personer utanför studier och arbete har folkhögskolan genomfört studiemotiverande kurs på 
folkhögskola, SMF, totalt 2 600 (3 445) deltagarveckor med 200 (265) deltagare. Vad det gäller 
Etableringskurs för nyanlända har folkhögskolan genomfört 1 118 (4 134) deltagarveckor med 43 (159) 
deltagare.

Föreningen har också drivit två ESF-projekt och ett Arvsfondsprojekt som bidragit till att ge arbetslösa 
ungdomar med funktionsnedsättningar sysselsättning och till forskning runt kommunikation.

(*inom parentes anges fjolårets värde)

Viktiga händelser i verksamheten
2019 utmärktes på många sätt av mycket kontakt med omvärlden, myndigheter och politiker. Vi hade 
besök av Socialminister Lena Hallengren, biskopen Johan Tyrberg och Kristianstad kommunstyrelse.  
Vi fick även besök av Anna Mannfalk, regionråd och ordförande i Överenskommelse Skåne, 
riksdagsledamot Anna Wallentheim och vi blev inbjudna att besöka sakkunnig på  
utbildningsdepartementet i Stockholm runt SPSM och folkhögskolornas situation.

Företagare besökte oss genom Platsorganisationen i Åhus, 15-gruppen (de 15 största arbetsgivarna i 
Kristianstad) och Nätverket idéburen sektor hade möte hos oss.

Vi startade en process runt samverkan med kommunen både angående badplatsen i Furuboda och 
Furubodas simhall. Båda processerna pågick under hela året.

I Kristianstad hade vi problem med att Kommunen tog SFI-deltagare från oss, dessa  
informerades om att det skulle innebära ekonomiska sanktioner för dem om de inte kom till  
kommunens SFI-undervisning. Förhandlingar pågick ett halvt år men lossnade sedan och vi  
fick fyllda grupper igen. Däremot gick etableringskurserna tillbaka både i Kristianstad och  
Malmö beroende på regler i samhället som försvårade folkhögskolornas insatser.

Vi återstartade stöd och matchning i Kristianstad, där vi några dagar i veckan utgår ifrån  
Näsbyområdet. Det är ett sätt för oss att bidra till att få personer i sysselsättning.

Furuboda tog initiativ till att bilda en grupp av de folkhögskolor som tar emot flest deltagare  
med omfattande funktionsnedsättning. Vi diskuterade olika utmaningar och skrev till  
Folkbildningsrådet angående förstärkningsbidraget vilket ändrades i den riktning vi föreslog.
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Vi fick beviljat ansökan till Kungliga Patriotiska fonden för att starta ett hunddagis. Personer  
med funktionsnedsättning med ett stort intresse för hundar ska ges möjlighet att göra praktik  
eller arbetsträna på vårt hunddagis. Förundersökningen startade hösten 2019.

Vi har även fått beviljat ett Vinnova projekt för en förstudie i samarbete med företaget  
Funka. Projektet syftar till att undersöka förutsättningarna för att ta fram lösningar där egna  
erfarenheter av funktionsnedsättningar kan användas som en resurs och kompetens för ökad 
webbtillgänglighet.

Vi fick även ett nytt ESF (europeiska socialfonden) projekt beviljat som är en ny variant av  
Mobile-you, som heter Moves. Denna gången har vi en bred samverkan med SKR och andra  
folkhögskolor.

Simklubben Poseidon, Swedish Center for Aquatic Research och Furuboda fick stöd från  
Arvsfonden för att driva projektet ”Nelms metod” för ökad rörelseförmåga hos personer med 
funktionsvariationer. Vi är även en del av ett handigolf projekt som är finansierat av  
Arvsfonden i samarbete med Oxie golfklubb.

Under året har vi fortsatt att utveckla ambassadörsverksamheten. Fyra nya ambassadörer har arbetat  
under hela 2019 och en praktikant startade under hösten. Ambassadörerna håller 
föreläsningar om hur det är att leva med en funktionsnedsättning. I sina föreläsningar och  
möten berättar de sin egen livshistoria och sätter fokus på att alla är unika och lika värda.

Det har varit ett år där situationen för många folkhögskolor försvårats. Föreningens resultat för 2019 blev 
dock ett överskott på ca 1,2 Mkr vilket blev bättre än både budget och prognoser under året.

Furubodas simhall
I oktober avslog Kultur- och fritidsnämnden Furubodas förfrågan om stöd till drift och renovering av sim-
och sporthallen på Furuboda. Många privatpersoner engagerade sig, skrev insändare, samlade pengar och  
en namninsamling fick över 2 800 underskrifter. Detta ledde till stor mediauppmärksamhet i tidningar och 
radio. Namninsamlingen överlämnades vid en manifestation i december till kommunstyrelsen. 

Insamling, opinion och påverkansarbete
Gåvorna från privata givare, stiftelser och testamente landade på 9 879 tkr 2019. Det är viktigt att notera  
att utan detta tillskott skulle vårt resultat se mycket annorlunda ut. Intäkterna från vårt insamlingsarbete 
skapar en bas för Furubodas arbete på längre sikt. Detta ger Furuboda ett mindre beroende från  
lynnigheten i statliga medel och möjlighet att bedriva verksamhet mer långsiktigt.

Vi har under 2019 gått över 1000 månadsgivare, som skänker en gåva till Furuboda varje månad. 
Månadsgivarna har framförallt värvats via rekryterare som prata med folk på gator och torg samt knackat 
dörr.

Flera reportage och artiklar om Furuboda har också publicerats under året. Tidningar och radio har också 
gjort reportage och intervjuer från verksamheten. Det har skickats ut debattartiklar, pressmeddelande, 
inbjudningar till ministrar och brev till olika 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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Furubodas anläggning
Under 2019 gjordes mer underhåll och investeringar av Furubodas anläggning än på många år. Till  
exempel renoverades 7 boenderum, nya fönster sattes in i Rönnebo, plåttaket på Missionshuset blev  
blästrat och målat, ventilationen förbättrades och en ny elkabel grävdes ner till Musikens hus.

Carl Jönssons stiftelse
Carl Jönssons stiftelse har bidragit på ett fantastiskt sätt till Furubodas verksamhet under flera år. 2019 
bidrog stiftelse med 3 535 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, kompetensutveckling och personal
Det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt i en välfungerande organisation. Kvalitetsgruppen möts två 
gånger per termin och det gör också skyddskommittén. Sjukskrivningar följs upp systematiskt.  
Kvalitetsenkät går ut bland både medarbetare och deltagare en gång per läsår och diskuteras både i 
skyddskommittén och kvalitetsgruppen. Deltagarrådet har haft möten ca en gång i månaden under våren 
men har tappat tempo under hösten. Det behövs en bättre organisation och förståelse runt vikten av ett 
fungerande deltagarråd för att det ska fungera utan allt för mycket hjälp från personalen. Kursledare  
träffas en gång i månaden. Med samma frekvens träffas även rektorsgruppen bestående av rektor och tre 
biträdande rektorer.

Under året har det genomförts ett par större gemensamma utvecklingsdagar. I februari gästades vi av  
Joanna Halvardsson som gav oss en inblick i hur det är att leva med NPF-diagnos. En föreläsning under 
rubriken “Jag är inte dum i huvudet! Jag har Aspergers syndrom & Bipolär sjukdom typ 2” följdes upp  
med Workshop. Under hösten hade vi en inspirationsförläsning om hur det är att bli handikappad i vuxen 
ålder, om att inspireras att gå vidare och vad det är för drivkrafter som påverkar.

Väsentliga händelser efter verksamhetsårets slut
Med anledning av COVID 19 och de effekter som vi ser på samhället idag så råder viss osäkerhet kring  
den framtida utvecklingen. Eventuella effekter av COVID 19 framöver är svåra att bedöma  
och efterfrågan och möjlighet att genomföra verksamhet kan väsentligt påverkas, både kort- och  
långsiktigt. Föreningen Furuboda följer löpande utvecklingen av COVID 19 i syfte att uppskatta  
eventuella effekter på vår verksamhet och dess finansiella ställning. 

Ägarförhållanden
Föreningen Furuboda är moderbolag till det helägda dotterbolaget Furuboda Assistans AB (556682-3638) 
som etablerades 2005. Furuboda Assistans AB har under året tecknat avtal med 8 nya kunder och hade  
vid årets utgång totalt 72 (67) kunder. Vid utgången av året uppgick antalet genomförda assistanstimmar  
till 457 438 (440 620) vilket är en ökning med 4 %. Dotterbolaget har detta år lämnat ett koncernbidrag  
till föreningen på 2 200 tkr (0 tkr).

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

Föreningen har sitt säte i Kristianstad.
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Flerårsöversikt (Tkr)

Moderbolaget  2019 2018  2017  2016  2015 
Genomförda deltagarveckor Fhsk * 8 270 7 459  4 525  4 640  4 680 
Extra platser, allmän kurs  0 0  1 340  878  600 
Medelantal anställda  121 125  136  151  151 
Personalkost/verksamhetens 
intäkter (%)  73 68  75  79  89 
Verksamhetens intäkter ( tkr ) 92 470 100 157  93 747  96 598  86 360 
Verksamhetens kostnader exkl. 
avskrivningar( tkr)  90 511 89 824  89 587  93 557  93 207 
Gåvointäkter ( tkr )  9 879 8 728  5 107  3 836  2 205 
Kassalikviditet (%)  156 151  120  93  78 
Soliditet (%)  63 59  56  53  51

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

* Exklusive deltagarveckor SMF 2 600 st ( 3 445 st ) SMF= studiemotiverande folkhögskolekurs.

Förändring av eget kapital

Koncernen Ändamålsbe- Balanserade vinstmedel   
 stämda medel inkl. årets resultat  Totalt

Belopp vid årets ingång  10 153 331 44 549 143  54 702 474 
Upplösning 
ändamålsbestämda medel  -1 114 715 1 114 715 0 
Upplösning 
ändamålsbestämda medel  62 145 -62 145  0 
Årets resultat   2 223 511 2 223 511 
Belopp vid årets utgång  9 100 761 47 825 224 56 925 985

Moderbolaget Ändamålsbe- Balanserat Årets 
 stämda medel resultat resultat  Totalt

Belopp vid årets ingång  10 153 331 33 781 453 6 604 474 50 539 258 
Disposition enligt beslut av 
årets årsstämma:   6 604 474  -6 604 474  0 
Upplösning 
ändamålsbestämda medel  -1 114 715   1 114 715  0 
Avsättning 
ändamålsbestämda medel  62 145   -62 145  0 
Omklassificering  -11 584 609  11 584 609   0 
Årets resultat    1 169 316  1 169 316 
Belopp vid årets utgång  9 100 761 40 385 927 2 221 886 51 708 574
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Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst  40 385 927 
årets vinst  2 221 886 
 42 607 813

disponeras så att 
i ny räkning överföres  42 607 813

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.
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Koncernens Not  2019-01-01 2018-01-01 

Resultaträkning  -2019-12-31 -2018-12-31

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning   152 038 024 146 031 015 
Bidrag  1  32 467 260 33 779 940 
Gåvor   9 878 791 8 728 277 
Medlemsavgifter   166 560 204 360 
Projektintäkter  2  25 307 645 32 034 218 
Löneanslag   7 327 651 7 199 626 
Övriga rörelseintäkter   811 460 797 818 
  227 997 391 228 775 254

Rörelsens kostnader 
Fastighetskostnader   -3 050 804 -3 265 304 
Övriga externa kostnader  3  -23 184 741 -22 733 579 
Personalkostnader  4  -195 434 257 -190 880 073 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar   -3 279 200 -3 701 827 
Övriga rörelsekostnader   -160 021 -70 453 
  -225 109 023 -220 651 236 
Rörelseresultat  5  2 888 368 8 124 018

Resultat från finansiella poster 
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar  6  620 715  254 065 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   16 104  5 005 
Räntekostnader och liknande resultatposter   -333 879  -377 006 
  302 940  -117 936 
Resultat efter finansiella poster   3 191 308  8 006 082

Resultat före skatt   3 191 308  8 006 082

Skatt på årets resultat   -725 977  -278 559 
Uppskjuten skatt   -241 820  -89 880 
Årets resultat   2 223 511  7 637 643 
Moderbolagets andel av årets resultat   2 223 511  7 637 643
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Koncernens Not  2019-12-31 2018-12-31 

Balansräkning

TILLGÅNGAR  7

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark  8  42 208 234  41 768 591 
Datautrustning  9  374 396  556 850 
Fordon  10  516 056  137 022 
Inventarier  11  3 880 432  4 512 599 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar  12, 13  1 726 105  225 355 
  48 705 223  47 200 417 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav  14, 15  4 666 017  4 651 518 
Andra långfristiga fordringar  16  50 000  0 
  4 716 017  4 651 518 
Summa anläggningstillgångar   53 421 240  51 851 935

Omsättningstillgångar

Varulager m m 
Färdiga varor och handelsvaror   9 956  14 728

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar   5 298 818  5 956 191 
Aktuella skattefordringar   15 559  307 063 
Övriga fordringar   96 670  557 325 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  17  19 528 104  17 626 614 
  24 939 151  24 447 193 

Kassa och bank  18  31 854 726  31 067 987 
Summa omsättningstillgångar   56 803 833  55 529 908

SUMMA TILLGÅNGAR   110 225 073  107 381 843
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Koncernens Not  2019-12-31 2018-12-31 

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 
Eget kapital hänförligt till moderföretaget 
Ändamålsbestämda medel  19  9 100 761  10 153 331 
Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat   47 825 224  44 549 143 
Eget kapital hänförligt till moderföretaget   56 925 985  54 702 474 

Summa eget kapital   56 925 985  54 702 474

Avsättningar 
Avsättningar för uppskjuten skatt   558 540  316 720

Långfristiga skulder  7, 20 
Skulder till kreditinstitut   12 070 103  12 619 951

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut   549 848  549 848 
Förskott från kunder   4 077 783  3 982 964 
Leverantörsskulder   4 583 193  4 868 991 
Övriga skulder   10 765 172  10 848 242 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  21  20 694 449  19 492 653 
  40 670 445  39 742 698 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   110 225 073  107 381 843
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Koncernens Not  2019-01-01 2018-01-01 

Kassaflödesanalys  -2019-12-31 -2018-12-31

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster   3 191 308  8 006 082 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m  22  3 274 895  3 685 790 
Betald skatt   -434 473  -299 293 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital   6 031 730  11 392 579 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Förändring av varulager och pågående arbeten   4 772  4 035 
Förändring kundfordringar   657 373  0 
Förändring av kortfristiga fordringar   -1 440 835  2 386 415 
Förändring leverantörsskulder   -285 798  0 
Förändring av kortfristiga skulder   1 213 545  3 319 658 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   6 180 787  17 102 687

Investeringsverksamheten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -4 819 701  -2 332 558 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar   40 000  73 800 
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   -701 344  -252 615 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   636 845  0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -4 844 200  -2 511 373 

Finansieringsverksamheten 
Amortering av lån   -549 848  -549 848 
Skatteeffekt ändrad bolagsskatt   0  6 358 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -549 848  -543 490

Årets kassaflöde   786 739  14 047 824

Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets början   31 067 987  17 020 163 
Likvida medel vid årets slut   31 854 726  31 067 987
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Moderbolagets Not  2019-01-01 2018-01-01 

Resultaträkning  -2019-12-31 -2018-12-31

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning   16 511 110  17 426 837 
Övriga rörelseintäkter   811 460  783 402 
Medlemsavgifter   166 560  204 360 
Gåvor   9 878 791  8 728 277 
Bidrag  1  32 467 260  33 779 940 
Projektintäkter  2  25 307 645  32 034 218 
Löneanslag   7 327 651  7 199 626 
  92 470 477  100 156 660

Rörelsens kostnader 
Fastighetskostnader   -3 050 804  -3 265 304 
Övriga externa kostnader  3  -19 710 539  -18 095 482 
Personalkostnader  4  -67 590 023  -68 393 119 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar   -3 279 200  -3 701 827 
Övriga rörelsekostnader   -160 021  -70 453 
  -93 790 587  -93 526 185 
Rörelseresultat  5, 23  -1 320 110  6 630 475 

Resultat från finansiella poster 
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar  6  620 715  254 065 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   16 101  0 
Räntekostnader och liknande resultatposter   -347 390  -401 848 
  289 426  -147 783 
Resultat efter finansiella poster   -1 030 684  6 482 692 

Bokslutsdispositioner  24  2 200 000  0 
Resultat före skatt   1 169 316  6 482 692 

Årets resultat   1 169 316  6 482 692

Fördelning av årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen  1 169 316  6 482 692 
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel   1 114 715  194 644 
Avsättning till ändamålsbestämda medel   -62 145  -72 862 
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital   2 221 886  6 604 474
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Moderbolagets Not  2019-12-31 2018-12-31 

Balansräkning

TILLGÅNGAR  7

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark  8  42 208 234  41 768 591 
Datautrustning  9  374 396  556 850 
Fordon  10  516 056  137 022 
Inventarier  11  3 880 432  4 512 599 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar  12, 13  1 726 105  225 355 
  48 705 223  47 200 417

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag  25, 26  100 000  100 000 
Andra långfristiga värdepappersinnehav  14, 15  4 666 017  4 651 518 
Andra långfristiga fordringar  16  50 000  0 
  4 816 017  4 751 518 
Summa anläggningstillgångar   53 521 240  51 951 935 

Omsättningstillgångar

Varulager m m 
Färdiga varor och handelsvaror   9 956  14 728

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar   2 354 805  2 564 729 
Fordringar hos koncernföretag   982 141  0 
Aktuella skattefordringar   120 313  38 276 
Övriga fordringar   96 519  102 721 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  17  4 466 560  3 759 940 
  8 020 338  6 465 666 

Kassa och bank   20 667 814  26 719 983 
Summa omsättningstillgångar   28 698 108  33 200 377

SUMMA TILLGÅNGAR   82 219 348  85 152 312
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Moderbolagets Not  2019-12-31 2018-12-31 

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Ändamålsbestämda fonder  19  9 100 761  10 153 331

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust   40 385 927  33 781 453 
Årets resultat   2 221 886  6 604 474 
  42 607 813  40 385 927 
Summa eget kapital   51 708 574  50 539 258 

Långfristiga skulder  7, 20 
Skulder till kreditinstitut   12 070 103  12 619 951

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut   549 848  549 848 
Förskott från kunder   4 077 783  3 982 964 
Leverantörsskulder   3 865 975  3 836 759 
Skulder till koncernföretag   0  4 380 924 
Övriga skulder   2 925 105  3 132 844 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  21  7 021 960  6 109 764 
Summa kortfristiga skulder   18 440 671  21 993 103 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   82 219 348  85 152 312
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Moderbolagets Not  2019-01-01 2018-01-01 

Kassaflödesanalys  -2019-12-31 -2018-12-31

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster   -1 030 684  6 482 692 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  22  3 274 895  3 700 206 
Betald skatt   -82 037  -40 777 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital   2 162 174  10 142 121 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet 
Förändring av varulager och pågående arbete   4 772  4 035 
Förändring av kundfordringar   209 924  0 
Förändring av kortfristiga fordringar   -1 682 559  1 875 802 
Förändring av leverantörsskulder   29 216  0 
Förändring av kortfristiga skulder   -581 648  1 163 084 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   141 879  13 185 042 

Investeringsverksamheten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -4 819 701  -2 332 558 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar   40 000  8 800 
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   -701 344  -252 615 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   636 845  0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -4 844 200  -2 576 373 

Finansieringsverksamheten 
Amortering av lån   -3 549 848  -549 848 
Erhållet koncernbidrag   2 200 000  0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -1 349 848  -549 848 

Årets kassaflöde   -6 052 169  10 058 821

Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets början   26 719 983  16 661 162 
Likvida medel vid årets slut   20 667 814  26 719 983 



32

ÅRSREDOVISNING 2019 Föreningen Furuboda • Org.nr 838200-5281

Noter
Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

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

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

Medlemsavgifter 
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemsskap i föreningen. Medlemsavgifter intäktsförs vid 
inbetalning från medlemmen.

Koncernredovisning

Konsolideringsmetod 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters 
identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. 
Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade 
nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.

Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade 
vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar 
ett nedskrivningsbehov.
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Anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. I de fall anläggningstillgångarna består av olika 
komponenter där varje del har en förväntad nyttjandeperiod som skiljer sig väsentligt från övriga delar 
av tillgången, sker avskrivningar av sådana komponenter var för sig utifrån varje komponents bedömda 
nyttjandeperiod. Utgifter som förväntas tillföra framtida ekonomiska fördelar, exempelvis genom 
kapacitetsförbättringar eller kostnadsrationaliseringar, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för 
reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till 
väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Byggnader   2,5-6,7 % 
Byggnadsinventarier   10-20 % 
Markanläggningar   4,5-5 % 
Fordon   15 % 
Datautrustning   25-30 % 
Inventarier   8-20 %

Finansiella instrument 
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när 
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen 
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i 
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från 
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar 
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som 
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Leverantörsskulder 
Leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.

Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i 
eget kapital.

Aktuell skatt 
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per 
balansdagen.
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Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. 
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder 
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive 
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas 
med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter 
av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten 
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga 
överskott.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna 
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver. 

Koncernbidrag 
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker 
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har 
en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i 
investeringsverksamheten.

Nyckeltalsdefinitioner 
Kassalikviditet (%) 
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning.
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NOT 1 BIDRAG
Koncernen 
 2019  2018 
Uppdelning bidrag 
Allmänt statsbidrag, Folkbildningsrådet  12 409 260  12 472 940 
Förstärkningsbidrag, Folkbildningsrådet  4 099 000  4 554 000 
SPSM särskilt utbildningsstöd  14 318 000  15 369 000 
SPSM tilläggsbidrag  1 641 000  1 384 000 
 32 467 260  33 779 940 

Moderbolaget 
 2019  2018 
Uppdelning bidrag 
Allmänt statsbidrag, Folkbildningsrådet  12 409 260  12 472 940 
Förstärkningsbidrag, Folkbildningsrådet  4 099 000  4 554 000 
SPSM särskilt utbildningsstöd  14 318 000  15 369 000 
SPSM tilläggsbidrag  1 641 000  1 384 000 
 32 467 260  33 779 940 

NOT 2 PROJEKTINTÄKTER
Koncernen 
 2019  2018 
Folkbildningsrådet 
Etableringskurs  2 545 500  9 068 042 
SMF  4 861 000  6 079 667 
Svenska från dag ett  376 000  471 200 
Arvsfonden, ESF, Arbetsförmedlingen samt övriga 
motparter 
Övriga projekt uppdragsutbildningar  17 525 145  16 415 309 
 25 307 645  32 034 218 

Moderbolaget 
 2019  2018 
Folkbildningsrådet 
Etableringskurs  2 545 500  9 068 042 
SMF  4 861 000  6 079 667 
Svenska från dag ett  376 000  471 200 
Arvsfonden, ESF, Arbetsförmedlingen samt övriga 
motparter 
Övriga projekt uppdragsutbildningar  17 525 145  16 415 309 
 25 307 645  32 034 218 
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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. 

 2019  2018

Ernst & Young 
Revisionsuppdrag  184 500  303 000 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget  25 000  51 994 
 209 500  354 994 

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.

 2019  2018

Ernst & Young AB 
Revisionsuppdrag  124 500  240 000 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget  25 000  51 994 
 149 500  291 994 
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NOT 4 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
Koncernen 
 2019  2018 
Medelantalet anställda 
Kvinnor  246  248 
Män  116  110 
 362  358 

Löner och andra ersättningar 
Verksamhetschef och verkställande direktör  1 708 424  1 590 229 
Styrelse  222 436  224 377 
Övriga anställda  143 760 409  135 082 200 
 145 691 269  136 896 806 

Sociala kostnader 
Pensionskostnader för verksamhetschef och verkställande 
direktör  629 830  390 043 
Pensionskostnader för övriga anställda  7 752 396  8 192 958 
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal  40 752 306  44 878 442 
 49 134 532  53 461 443 

Ersättning för löner  -2 049 747  -2 093 053 
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader  192 776 054  188 265 196

Moderbolaget 
 2019  2018 
Medelantalet anställda 
Kvinnor  80  83 
Män  41  42 
 121  125 

Löner och andra ersättningar 
Verksamhetschef  876 929  813 423 
Styrelse  124 976  95 205 
Övriga anställda  46 266 101  46 895 332 
 47 268 006  47 803 960

Sociala kostnader 
Pensionskostnader för verksamhetschef 363 244  204 084 
Pensionskostnader för övriga anställda  3 230 820  3 284 968 
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal  15 664 274  15 861 621 
 19 258 338  19 350 673 

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader  66 526 344  67 154 633

Könsfördelning bland ledande befattningshavare 
Andel kvinnor i styrelsen  50 %  56 % 
Andel män i styrelsen  50 %  44 % 
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare  70 %  67 % 
Andel män bland övriga ledande befattningshavare  30 %  33 % 
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NOT 5 RESULTAT FOLKBILDNINGSVERKSAMHETEN
Koncernen 
 2019  2018

Intäkter  72 165 000  81 299 000 
Kostnader  -76 466 000  -79 914 000 
Resultat innan finansiella poster  -4 301 000  1 385 000 

Moderbolaget 
 2019  2018

Intäkter  72 165 000  81 299 000 
Kostnader  -76 466 000  -79 914 000 
Resultat innan finansiella poster  -4 301 000  1 385 000 

NOT 6 RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VÄRDEPAPPER OCH FORDRINGAR SOM ÄR 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncernen 
 2019  2018

Erhållna utdelningar  1 650  1 450 
Ej realiserad avkastning  619 065  252 615 
 620 715  254 065 

Moderbolaget 
 2019  2018

Erhållna utdelningar  1 650  1 450 
Ej realiserad avkastning  619 065  252 615 
 620 715  254 065 

NOT 7 STÄLLDA SÄKERHETER
Koncernen 
 2019-12-31  2018-12-31

För skulder till kreditinstitut: 
Företagsinteckningar  4 400 000  4 400 000 
Fastighetsinteckningar  23 313 000  23 313 000 
 27 713 000  27 713 000 

Moderbolaget 
 2019-12-31  2018-12-31

För skulder till kreditinstitut: 
Företagsinteckningar  4 000 000  4 000 000 
Fastighetsinteckningar  23 313 000  23 313 000 
 27 313 000  27 313 000
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NOT 8 BYGGNADER OCH MARK
Koncernen 
 2019-12-31  2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden  110 254 229  109 028 914 
Omklassificeringar  2 379 828  1 225 315 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  112 634 057  110 254 229 

Ingående avskrivningar  -58 023 829  -56 124 005 
Årets avskrivningar  -1 940 185  -1 899 824 
Utgående ackumulerade avskrivningar  -59 964 014  -58 023 829

Ingående ack. avskrivning mot investeringsbidrag  -500 000  -500 000 
Utgående ack. avskrivning mot investeringsbidrag  -500 000  -500 000

Ingående ack. avskrivning mot investeringsfond  -9 961 809  -9 961 809 
Utgående ack. avskrivning mot investeringsfond  -9 961 809  -9 961 809

Utgående redovisat värde  42 208 234  41 768 591

Moderbolaget 
 2019-12-31  2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden  110 254 229  109 028 914 
Omklassificeringar  2 379 828  1 225 315 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  112 634 057  110 254 229 

Ingående avskrivningar  -58 023 829  -56 124 005 
Årets avskrivningar  -1 940 185  -1 899 824 
Utgående ackumulerade avskrivningar  -59 964 014  -58 023 829

Ingående ack. avskrivning mot investeringsbidrag  -500 000  -500 000 
Utgående ack. avskrivning mot investeringsbidrag  -500 000  -500 000

Ingående ack. avskrivning mot investeringsfond  -9 961 809  -9 961 809 
Utgående ack. avskrivning mot investeringsfond  -9 961 809  -9 961 809

Utgående redovisat värde  42 208 234  41 768 591
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NOT 9 DATAUTRUSTNING
Koncernen 
 2019-12-31  2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden  14 613 726  15 691 222 
Inköp  179 295  73 187 
Försäljningar/utrangeringar  -750 298  -1 150 683 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  14 042 723  14 613 726

Ingående avskrivningar  -14 056 876  -14 530 983 
Försäljningar/utrangeringar  714 603  1 143 504 
Årets avskrivningar  -326 054  -669 397 
Utgående ackumulerade avskrivningar  -13 668 327  -14 056 876

Utgående redovisat värde  374 396  556 850

Moderbolaget 
 2019-12-31  2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden  14 613 726  15 691 222 
Inköp  179 295  73 187 
Försäljningar/utrangeringar  -750 298  -1 150 683 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  14 042 723  14 613 726

Ingående avskrivningar  -14 056 876  -14 530 983 
Försäljningar/utrangeringar  714 603  1 143 504 
Årets avskrivningar  -326 054  -669 397 
Utgående ackumulerade avskrivningar  -13 668 327  -14 056 876

Utgående redovisat värde  374 396  556 850
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NOT 10 FORDON
Koncernen 
 2019-12-31  2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden  2 363 225  2 492 411 
Inköp  470 000  35 894 
Försäljningar/utrangeringar  -211 782  -165 080 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  2 621 443  2 363 225

Ingående avskrivningar  -2 172 237  -2 221 020 
Försäljningar/utrangeringar  211 782  114 496 
Årets avskrivningar  -90 966  -65 71 
Utgående ackumulerade avskrivningar  -2 051 421  -2 172 237

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

Utgående redovisat värde  516 056  137 022

Moderbolaget 
 2019-12-31  2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden  2 363 225  2 327 331 
Inköp  470 000  35 894 
Försäljningar/utrangeringar  -211 782  0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  2 621 443  2 363 225

Ingående avskrivningar  -2 172 237  -2 106 524 
Försäljningar/utrangeringar  211 782  0 
Årets avskrivningar  -90 966  -65 713 
Utgående ackumulerade avskrivningar  -2 051 421  -2 172 237

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

Utgående redovisat värde  516 056  137 022
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NOT 11 INVENTARIER
Koncernen 
 2019-12-31  2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden  29 832 436  29 080 776 
Inköp  118 731  460 870 
Försäljningar/utrangeringar  -72 189  -182 100 
Omklassificeringar  171 097  472 890 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  30 050 075  29 832 436

Ingående avskrivningar -22 496 016  -21 611 223 
Försäljningar/utrangeringar  72 189  182 100 
Årets avskrivningar  -921 995  -1 066 893 
Utgående ackumulerade avskrivningar  -23 345 822  -22 496 016

Ingående ack. avskrivningar mot fond  -2 823 821  -2 823 821 
Utgående ack. avskrivningar mot fond  -2 823 821  -2 823 821

Utgående redovisat värde  3 880 432  4 512 599

Moderbolaget 
 2019-12-31  2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden  29 832 436  29 080 776 
Inköp  118 731  460 870 
Försäljningar/utrangeringar  -72 189  -182 100 
Omklassificeringar  171 097  472 890 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  30 050 075  29 832 436

Ingående avskrivningar  -22 496 016  -21 611 223 
Försäljningar/utrangeringar  72 189  182 100 
Årets avskrivningar  -921 995  -1 066 893 
Utgående ackumulerade avskrivningar  -23 345 822  -22 496 016

Ingående ack. avskrivningar mot fond  -2 823 821  -2 823 821 
Utgående ack. avskrivningar mot fond  -2 823 821  -2 823 821

Utgående redovisat värde  3 880 432  4 512 599
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NOT 12 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGAR
Koncernen 
 2019-12-31  2018-12-31

Värme energianläggning 93 694  181 619 
Renovering villor internat folkhögskolan  1 427 932  43 736 
Tillgänglighetsanpassningar  204 478  0 
 1 726 104  225 355

Moderbolaget 
 2019-12-31  2018-12-31

Värme energianläggning  93 694  181 619 
Renovering villor internat folkhögskolan  1 427 932  43 736 
Tillgänglighetsanpassningar  204 478  0 
 1 726 104  225 355

NOT 13 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA 
ANLÄGGNINGAR
Koncernen 
 2019-12-31  2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden  225 355  160 953 
Inköp  4 051 675  2 309 228 
Omklassificeringar  -2 550 925  -2 244 826 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  1 726 105  225 355

Utgående redovisat värde  1 726 105  225 355

Moderbolaget 
 2019-12-31  2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden  225 355  160 953 
Inköp  4 051 675  2 309 228 
Omklassificeringar  -2 550 925  -2 244 826 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  1 726 105  225 355

Utgående redovisat värde  1 726 105  225 355
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NOT 14 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
Koncernen 
 2019-12-31  2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden  4 651 518  4 398 903 
Försäljningar/utrangeringar  -636 845  0 
Inköp  651 344  252 615 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  4 666 017  4 651 518

Utgående redovisat värde  4 666 017  4 651 518

Moderbolaget 
 2019-12-31  2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden  4 651 518  4 398 903 
Försäljningar/utrangeringar  -636 845  0 
Inköp  651 344  252 615 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  4 666 017  4 651 518

Utgående redovisat värde  4 666 017  4 651 518

NOT 15 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
Koncernen 
 Anskaff. Bokfört Marknads- 
 värde värde värde 
Marknadsnoterade aktier  2 963 060  2 963 060  4 635 613 
Fonder och likvida tillgångar  1 702 957  1 702 957  1 542 712 
 4 666 017  4 666 017  6 178 325

Moderbolaget 
 Anskaff. Bokfört Marknads- 
 värde värde värde 
Marknadsnoterade aktier  2 963 060  2 963 060  4 635 613 
Fonder och likvida tillgångar  1 702 957  1 702 957  1 542 712 
 4 666 017  4 666 017  6 178 325
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NOT 16 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
Koncernen 
 2019-12-31  2018-12-31

Tillkommande fordringar  50 000  0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  50 000  0 

Utgående redovisat värde  50 000  0

Moderbolaget 
 2019-12-31  2018-12-31

Tillkommande fordringar  50 000  0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  50 000  0 

Utgående redovisat värde  50 000  0

NOT 17 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Koncernen 
 2019-12-31  2018-12-31

Övriga upplupna intäkter  17 400 405  15 892 840 
Förutbetalda hyror  1 073 018  1 210 841 
Övriga förutbetalda kostnader  1 054 681  522 933 
 19 528 104  17 626 614

Moderbolaget 
 2019-12-31  2018-12-31

Övriga upplupna intäkter  2 442 092  2 069 661 
Förutbetalda hyror  1 073 018  1 210 841 
Övriga förutbetalda kostnader  951 450  479 438 
 4 466 560  3 759 940

NOT 18 CHECKRÄKNINGSKREDIT
Koncernen 
 2019-12-31  2018-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till  1 000 000  4 000 000
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NOT 19 ÄNDAMÅLSBESTÄMDA FONDER
Koncernen 
  Upplösning Avsättning 
 Belopp vid ändamåls- ändamåls- Belopp vid 
 årets bestämda bestämda årets 
 ingång medel medel utgång

Vistelsefond  1 891 641  -365 382  0  1 526 259 
Furuboda Assistans feriefond  350 000  -45 476  45 476  350 000 
Fond Alectamedel  1 111 034  -28 486  0  1 082 548 
Donationsfonder  6 800 656  -675 371  16 669  6 141 954 
 10 153 331  -1 114 715  62 145  9 100 761

Moderbolaget 
  Upplösning Avsättning 
 Belopp vid ändamåls- ändamåls- Belopp vid 
 årets bestämda bestämda årets 
 ingång medel medel utgång

Vistelsefond  1 891 641  -365 382  0  1 526 259 
Furuboda Assistans feriefond  350 000  -45 476  45 476  350 000 
Fond Alectamedel  1 111 034  -28 486  0  1 082 548 
Donationsfonder  6 800 656  -675 371  16 669  6 141 954 
 10 153 331  -1 114 715  62 145  9 100 761

NOT 20 LÅNGFRISTIGA SKULDER
Koncernen 
 2019-12-31  2018-12-31 
Förfaller senare än fem år efter balansdagen 
Skulder till kreditinstitut  9 870 711  10 420 559 
 9 870 711  10 420 559

Moderbolaget 
 2019-12-31  2018-12-31 
Förfaller senare än fem år efter balansdagen 
Skulder till kreditinstitut  9 870 711  10 420 559 
 9 870 711  10 420 559
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NOT 21 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Koncernen 
 2019-12-31  2018-12-31

Personalrelaterade kostnader  16 004 970  15 792 224 
Förutbetalda intäkter  3 269 912  3 055 706 
Övriga upplupna kostnader  1 419 567  644 723 
 20 694 449  19 492 653

Moderbolaget 
 2019-12-31  2018-12-31

Personalrelaterade kostnader  2 451 432  2 559 714 
Förutbetalda intäkter  3 269 912  3 055 706 
Övriga upplupna kostnader  1 300 616  494 344 
 7 021 960  6 109 764

NOT 22 JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET
Koncernen 
 2019-12-31  2018-12-31

Avskrivningar  3 279 200  3 701 827 
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar  -4 305  -16 037 
 3 274 895  3 685 790

Moderbolaget 
 2019-12-31  2018-12-31

Avskrivningar  3 279 200  3 701 827 
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar  -4 305  -1 621 
 3 274 895  3 700 206

NOT 23 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG
Moderbolaget 
 2019  2018

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i 
koncernen  0,00 %  0,00 % 
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i 
koncernen  1,74 %  1,56 %
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NOT 24 BOKSLUTSDISPOSITIONER

Moderbolaget 
 2019  2018

Erhållit Koncernbidrag  2 200 000  0 
 2 200 000  0

NOT 25 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Moderbolaget 
 2019-12-31  2018-12-31

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

Utgående redovisat värde  100 000  100 000

NOT 26 SPECIFIKATION ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Moderbolaget

Namn Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört 
 andel andel andelar värde 
Furuboda Assistans AB  100  100  100  100 000 
    100 000

 Org.nr  Säte  Eget kapital  Resultat 
  Kristianstad 
Furuboda Assistans AB 556682-3638 Kommun  5 317 411  4 221 992

Eget kapital samt Årets resultat har angetts i sin helhet oavsett ägarandel. 
I Eget kapital ingår 78,6 % av obeskattade reserver. 
Med Årets resultat avses resultat efter finansiella poster.
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Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i Föreningen Furuboda, org.nr 838200-5281

Rapport om årsredovisningen och koncern-
redovisningen 
Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
för Föreningen Furuboda år 2019. Föreningens årsredovisning och 
koncernredovisning ingår på sidorna 18-49 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av moderföreningens och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredo-
visningens övriga delar. 

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

Grund för uttalanden 

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

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

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

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 

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

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

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

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

Styrelsens ansvar 

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

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

 

De auktoriserade revisorernas ansvar 

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

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

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

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

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

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

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

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

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende 
den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktivi-
teterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende 
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och 
utförande av koncernrevisionen. Vi är ansvariga för våra 
uttalanden. 
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  2 (2) 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också infor-
mera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.  

Den förtroendevalde revisorns ansvar 

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har 
vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning av Föreningen 
Furuboda för år 2019. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.  

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

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

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 

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

 

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

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

 

Furuboda den 30 mars 2020 

Ernst & Young AB 

 

 

 

Josephine Törnqvist Rune Svensson 
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor 

 
 
 
Karin Hallengren  
Revisorssuppleant 

Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i Föreningen Furuboda, org.nr 838200-5281

Rapport om årsredovisningen och koncern-
redovisningen 
Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
för Föreningen Furuboda år 2019. Föreningens årsredovisning och 
koncernredovisning ingår på sidorna 18-49 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av moderföreningens och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredo-
visningens övriga delar. 

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

Grund för uttalanden 

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

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

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

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 

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

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

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

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

Styrelsens ansvar 

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

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

 

De auktoriserade revisorernas ansvar 

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

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

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

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

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

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

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

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

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende 
den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktivi-
teterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende 
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och 
utförande av koncernrevisionen. Vi är ansvariga för våra 
uttalanden. 
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