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2020 har varit ett år som inget annat. När jag skriver detta arbetar många av oss fortfarande 
hemifrån på ett sätt som vi inte hade kunnat föreställa oss 2019. Många har överträffat sig själv 
i flexibilitet och omställningsförmåga. Vi har blivit mer digitala, sett förändrade vanor, lärt oss 
nya ord såsom social distansering, hobbyepidemiolog och hemester. Pandemin har slagit olika 
hårt mot olika branscher, hela vårt samhälle och många individer har mått dåligt av brist på 
social gemenskap.
Tyvärr tvingades Furuboda ställa in sin uppskattade sommarverksamhet därmed blev 
sommaren 2020 på Furuboda i Yngsjö den tystaste någonsin. Det var en stor sorg för många. 
Anläggningen i Yngsjö har varit stängd för externa gäster nästan hela året. Förutom det har vår 
utbildningsverksamhet kunnat genomföras med en blandning av när- och distansundervisning. 
Trots allt det dystra lämnade vi 2020 med hopp om vaccin och en stolthet över personal och 
deltagare som klarat alla omställningar på ett fantastiskt sätt. Vi kan vara tacksamma för att leva 
i ett samhälle som gett olika typer av pandemistöd. Jag vill också framföra ett stort tack till alla 
fantastiska Furuboda vänner som bidrag praktiskt och ekonomiskt. Tillsammans är vi starka!

Ovanligt men samma
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Folkhögskolan

Folkhögskola med knuff
Har du spelat Fia med knuff? Spelet 
där du för allt i världen inte vill få en 
knuff, för då måste du börja om från 
början igen. Under året 2020 har vi 
som folkhögskola åkt på en ordentlig 
knuff, men i en annan riktning.
2020 års knuff var digital. Till skillnad från i Fia med knuff 
innebar ”Folkhögskola med knuff ” en knuff framåt, då vi 
tvingades till en digital utveckling där distansundervisning 
och andra lösningar genomfördes. Folkhälsomyndigheten 
och andra instanser dikterade spelreglerna. Personal 
och deltagare spelade spelet utifrån dessa regler på 
ett imponerande skickligt sätt. För många lärare blev 
arbetsbördan stor och det innebar en utmaning, men de har 
verkligen slagit knut på sig själva för att lyckas.

Om mötet med pandemin 
Den största delen av 2020 har präglats av coronapandemin. 
På Furuboda folkhögskola i Yngsjö blev det tydligt att 
situationen var allvarlig runt sportlovet och i perioden 
mellan sportlov och påsklov infördes den ena restriktionen 
efter den andra. Detta kan man säga kulminerade vid 
påsklovet, då deltagare i vanliga fall lämnar skolan och 
internatet stänger ner. Ett snabbt beslut togs att låta 
internatet vara öppet över lovet, så att deltagarna kunde 
vara kvar i samma ”bubbla” och inte åka hem för att riskera 
att ta med sig smitta tillbaka. Påsklovsaktiviteter med fokus 
utomhus anordnades för att uppmuntra deltagarna. 

De som valde att åka hem fick inte komma tillbaka efter 
lovet utan kunde få distansundervisning hemifrån istället. 
och undervisningen resterande del av vårterminen skedde 
med en form av semidistans. De deltagare som var kvar på 
skolan hade undervisning på plats, men utifrån särskilda 
riktlinjer om distans och hygien, och de som var hemma 
fick distansundervisning. 

- Under denna period blev det tydligt att för flera av våra 

deltagargrupper lämpar sig digital undervisning kort och gott 

inte, berättar Hans Skäremo, biträdande rektor med ansvar 
för verksamheten i Yngsjö.

På folkhögskolan i Malmö hade teamen i Malmö, månaden 
innan beslutet om distansundervisning, fått i uppgift att 
se till att alla är insatta i vår digitala plattform. Tio dagar 
innan togs ett beslut att skicka hem alla deltagare och se till 
att alla projekt (utom ett) testkörde distansundervisning 
och digitalt samarbete skarpt i en vecka för att vara redo. I 
värsta fall. Sedan kom beslutet och vi fortsatte.

- Jag är väldigt glad att mina kloka teamledare, och jag, 

bestämde oss för att kasta oss ut och testköra innan det blev ett 

Folkhögskolans långa och korta kurser 
Antal deltagarveckor Vårterminen Höstterminen
• Allmänna kurser 2 689 1 998
• Särskilda kurser 1 817 1 384
• Korta kurser 0 19
Antal deltagare 
Totalt antal 210 242 
Män/kvinnor 108/102 118/124 
Med funktionsnedsättning 82 97 
Utlandsfödda 47 68
Allmänna kurser: Sex olika kursinriktningar fördelat på 
de tre verksamhetsorterna: Yngsjö, Malmö, Kristianstad.
Särskilda kurser: Assistentkursen, Baskursen, IT-kursen, 
Musiklinjen, Musikproduktion, Musikverkstan och På väg 
igen, alla med utgångspunkt i Yngsjö, men vissa helt/delvis 
på distans.
Korta kurser: 2020 års korta kurser i egen regi ställdes in 
med anledning av pandemin, men två samverkanskurser 
ägde rum:  Digital vardag med FUB och Att leva med OCD 
med OCD-föreningen.

Övrig deltagarverksamhet
Antal deltagare Totalt Ca andel Ca andel
  män kvinnor
• SMF - Studiemotiverande 

folkhögskolekurs (Kr, Ma
1)

) 161 45 % 55 %
• Etableringskurs 

(Ma)
 2 0 % 100 %

• Svenska från dag ett (Kr)
 13 45 % 55 %

• Bristyrkesutbildning  
Vård och omsorg, VT (Kr)

  302) 40 % 60 %
• Yrkesutbildning  

Vård och omsorg, HT (Kr) 273) 40 % 60 %
• SFI - Svenska för   

invandrare (Kr, Ma) 231 35 % 65 %
• STOM - Stöd och  

matchning (Kr, Ma) 112 - -

• Furuboda REDO  
(Kr, Ma, Yn 

1)
) 97 45 % 55 %

• MOVES (Ma) 4 25 % 75 %
• TIA - Tidiga insatser  

för asylsökande (Kr) 40 45 % 55 %
1) Kr = Kristianstad, Ma = Malmö, Yn = Yngsjö. 
2) 30 deltagare i utbildningen, 27 av dessa slutförde den. 
3) 30 deltagare inledningsvis, men 27 kvar efter några 
avhopp i början av utbildningen.

Fakta Folkhögskolan 2020
Årets kurser i siffror
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krav, säger Oliver Boij, biträdande rektor med ansvar för 
verksamheten i Malmö. Under året har kraven på att köra 
på distans avlösts av praktiska hinder, interna önskemål 
och externa krav att genomföra utbildning på plats. I 
Malmö navigerades alla dessa krav med utgångspunkt i vad 
deltagarna i respektive projekt behöver.

- Inom kursverksamheten är det särskilt imponerande att så 

många deltagare som inte har svenska som modersmål, och 

inte behärskade IT-verktyg i början av 2020, tagit del av kurser 

online, med pedagogiskt stöd, online-seminarium och mycket mer, 
tillägger Oliver.

På folkhögskolan i Kristianstad var det till en början 
”semidistans”, med halva grupper på plats. En del praktiska 
problem med datorer med mera uppkom men löstes på bästa 
möjliga sätt. Vid ett tillfälle stängdes allt arbete på plats ned 
till följd av ett covid-19-fall i personalen och därefter låg all 
undervisning på distans i några veckor. 

- De deltagare som vi arbetar med har helt olika förutsättningar 

att klara av distansundervisning och vi har gett dem som har 

svårigheter möjlighet att komma till skolan, berättar Kristina 
Lunderup, biträdande rektor med ansvar för verksamheten i 
Kristianstad. När deltagare var på plats var det i grupper om 
färre än åtta personer och lokalerna möblerades om för att 
säkerställa möjlighet till distans vid fysiska möten.

På alla tre orterna har ett kontinuerligt arbete pågått med 
att se till att alla rättat sig efter Folkhälsomyndighetens 
restriktioner: fysisk distans, god handhygien och stanna 
hemma vid symtom. 

- Det har spritats på alla håll och kanter och hela tiden har 

det diskuterats på vilket sätt grupper och deltagare ska kunna 

hållas åtskilda så mycket som möjligt, säger Hans Skäremo. 
Han menar att den stora förlusten är att den personliga 
kontakten och gemenskapen delvis har fått stryka på 
foten. Visionen om människors delaktighet i ett öppet och 
tillgängligt samhälle har fått sig en törn och på vissa sätt 
har det helt enkelt inte gått som en följd att nödvändiga 
åtgärder att stänga ner och hålla grupper åtskilda. Med det 
sagt kan han ändå se tillbaka på ett lösningsfokuserat år:

- I början var det jobbigt för alla att ställa om till ett helt annat 

sätt att arbeta på men efterhand har man funnit lösningar och 

vägar till ett mycket bra arbete.

Höstterminen på plats på folkhögskolan i Yngsjö startade, 
men med tydliga riktlinjer för att minimera risken för 
spridning. Nästan hela terminen gick att genomföra på 
plats för de flesta, i avgränsade grupper, men mot slutet 
av terminen blev en övergång till distansundervisning 
nödvändig till följd av covid-19-fall. För ett fåtal, där distans 
inte lämpar sig, gick det att ordna att vara kvar på skolan.

Kvalitetssäkring och horisontella principer 
Den kvalitetsgrupp som finns på folkhögskolan i Yngsjö 
har under 2020 arbetat med en rad olika saker. Gruppen har 
gått en kurs i PDV (pågående dödligt våld) som var mycket 
bra och gav ett uppvaknande kring att det här är något 
som måste arbetas vidare med. De har utgått från kursens 

innehåll med filmer och frågor om PDV för att på så sätt 
bilda sig en uppfattning om risker för att bli utsatt, hur 
lokalerna är utformade för utrymning, hur kommunikation 
vid uppkomna situationer sker med mera. Detta är ett 
fortskridande arbete in i 2021. Gruppen har också jobbat 
med att uppdatera dokument med riktlinjer så att de hålls 
aktuellt och levande, till exempel vad gäller drog- och 
alkoholfrågor, GDPR, datoranvändning och likabehandling. 
Representanter från kvalitetsgruppen sitter även med i 
skolans skyddskommitté och krisledningsgrupp.

En frukt av det riskanalysarbete som gjorts med anledning 
av coronapandemin var att skicka ut en enkät med 
anledning av det psykiska och fysiska måendet under 
pandemin. Svaren har behandlats för en uppföljning av 
frågor kring oro, problem och hälsa. En viktig aspekt har 
varit att belysa riskerna ur ett jämställdhetsperspektiv, 
då vi vet att vissa grupper far mer illa av snabbt påbjudna 
förändringar än andra.

Arbete med lika möjligheter oavsett förutsättning är 
framträdande på alla tre orter. Olika aspekter blir mer 
framträdande beroende på situation, plats och personer.

- Verksamheten i Kristianstad genomsyras av arbetet kring 

jämställdhet och likabehandling eftersom vi har deltagare från 

olika länder och kulturer, säger Kristina Lunderup.

Det märks tydligt att fler och fler finansiärer ställer krav på 
explicit redovisning av hur kurser och projekt drivs utifrån 
horisontella principer i allmänhet och utifrån jämställdhet 
och tillgänglighet i synnerhet. Kontrollfrågor utifrån bland 
annat jämställdhet, tillgänglighet och diskriminering ställs 
vid projektansökningar, incidenter, utvecklingsinsatser 
och flera andra löpande processer. Under 2020 har 
teamledningen i Malmö tagit ett brett grepp om 
horisontella principer och gått utbildningar i universellt 
utformade arbetsplatser. Oliver Boij berättar:

- Vi har också sökt och beviljats medel för en förstudie på samma 

ämne, som vi avser använda för att både utveckla vår egen 

verksamhet, men också bygga upp samarbete med arbetsgivare 

och praktikplatser som vill erbjuda tillgängliga, inkluderande, 

jämlika och jämställda miljöer.

Utveckling även i motvind 
Även om fokus under 2020 har legat på utmaningarna 
i relation till coronapandemin, har mycket annat 
utvecklingsarbete pågått parallellt. Under året har 
Furuboda exempelvis sökt och beviljats medel från 
Europeiska socialfonden (ESF) för förstudien som nämnts 
ovan, för kursutveckling av yrkeskurs från Region Skåne, 
förnyat projekt för unga som varken arbetar eller studerar 
att få stöd till arbete, studier eller praktik, även detta från 
ESF, nya yrkesutbildningar i Kristianstad (undersköterska) 
och Yngsjö (personlig assistent).

Vi ser fram emot kommande år och längtar efter att kunna 
ses mer fysiskt så snart coronan tillåter! •

Text: Matilda Andin och biträdande rektorer  
Oliver Boij, Hans Skäremo och Kristina Lunderup
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Det fanns verkligen mycket svårt 
och jobbigt med den situation vi 
fann oss i 2020. Samtidigt såg vi 
mängder av exempel på goda 
initiativ och uppfinningsrikedom 
utöver det vanliga. Många av dessa 
samlades under hashtaggen 
#ovanligtmensamma.
Hela världen vändes upp och ner och vi navigerade 
mellan riktlinjer, riskanalyser och längtan efter lärande 
och gemenskap. Folkhögskoleverksamheten är på ett 
sätt som vanligt, med samma uppdrag och inritning på 
utbildning och delaktighet, men på ett ovanligt sätt med 
förutsättningar vi aldrig hade kunnat förutspå.

På Furubodas sociala medier började många aspekter av 
detta lyftes fram under hashtaggen #ovanligtmensamma 
under våren. Då hade det börjat gå upp för oss att vi på 
Furuboda, liksom runtom i hela vårt samhälle, stod inför en 
krävande tid i följderna av spridningen av corona-viruset. 
Då var det fortfarande i ett tidigt skede, men allteftersom 
blev det ännu mer just ”ovanligt men samma”. 

Det var samma deltagare, men de möttes på ovanliga 
sätt - via länk eller ovanligt mycket ute i naturen. En 
riktig glädjeinjektion blev det när Musikverkstan bjöd på 
livekonsert på Facebook! Likaså när deltagare i Musiklinjen 
svängde loss med ”Electric Banana Lajv” och bjöd på låtar 
från Electric Banana Band. 

Ett exempel på ett arrangemang som på sätt och vis var 
samma som vanligt men på ett ovanligt sätt, var höstens 
Öppet hus. Eftersom restriktionerna medförde att det inte 

var möjligt att genomföra det 
på plats på skolan, togs istället 
presentationsfilmer för var och 
en av de långa kurserna fram. Det 
blev ett uppskattat sätt att ändå 
kunna visa upp verksamheten.

Inställda sommarkurser 
Ansvariga för sommar-
verksamheten avvaktade länge 
och hoppades på en möjlighet, 
men till slut blev det ändå 
nödvändigt att ta det stora och 
mycket tråkiga beslutet att inte 
genomföra sommarkurserna 
på Furuboda 2020.

Längtan till och saknaden efter Furuboda var stor för 
många deltagare och andra som brukar tillbringa en tid 
under sommaren på Furuboda.

Ledare och andra engagerade ställde upp och det samlades 
ihop en gedigen mapp med sommarhälsningar av olika slag 
som portionerades ut i Furubodas sociala medier under 
sommaren. På så sätt fick tusentals människor ta del av 
”Furuboda-sommaren”, även om det var ovanligt tyst och 
lugnt på plats hela sommaren. •

Text: Matilda Andin

• Ca 100 anställda (ca 70 % kvinnor/30 % män): 

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

• Ca 240 kursdeltagare sammanlagt i de långa och 
korta kurserna.

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

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. Utbildningen erbjuds på plats och som 
distanskurs.

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

• 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.

Fakta
Furuboda Yngsjö 2020

Folkhögskolan Yngsjö

När allt blev #ovanligtmensamma

En av vårens glädjeinjektioner var när 
Musiklinjen bjöd på livemusik på Facebook.
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Underliga tider som vi aldrig kommer 
glömma har under 2020 blivit vardag.
En form av undantagstillstånd vi fått anpassa oss till känns 
såhär i efterhand nästan normalt. Vi drabbades alla på olika 
sätt och gjorde vad vi kunde för att få livet att rulla på men 
kanske inte riktigt i de gamla invanda hjulspåren. Jag är 
fascinerad över den otroliga flexibilitet, omtänksamhet och 
samarbetslust personal och deltagare visat och fortsätter 
utveckla på olika sätt för att kunna bedriva en kreativ och 
kunskapsfylld folkbildning.
I mitten av mars när det bekräftats att covid-19 hade 
etablerat sig i vårt samhälle gjordes riktlinjer upp, för vad 
vi då trodde skulle vara några månader, om att arbete och 
utbildning skulle bedrivas på distans. Det var en overklig 
känsla att gå genom de spöklika korridorerna som normalt 
sjuder av liv där vi nu bara var några få kvarvarande 
kollegor som samlade material och nödvändigheter för 
att kunna öppna kontor hemma. Lite sorgsamt att ta sista 
koppen, lägga REDO-gruppens frukostbullar i frysen och 
sista ostbiten fick gå därhän och säga: ”Hej, vi ses. När...?”

Men ”every cloud has a silver lining” och en av våra är 
definitivt vår nya sammanhållande länk, förutsättningen 
för att kunna fortsätta att arbeta och klara den ofrivilliga 
ensamheten: Teams, vår digitala plattform som skulle bli 
en naturlig del av vardagens arbete för alla inblandade. 
Personalen fick en digital dagskurs i Teams och sedan hade 
vi alla blivit mer eller mindre bekanta med vår nya digitala 
vän. Nästa steg var att bjuda in alla deltagare och få även 
dem att inse: det var såhär vi skulle träffas nu. 
Det digitala blev deltagarnas vardag och det gick 
förvånansvärt lätt i flera grupper. Ibland glömmer vi att 
många av ungdomarna, till skillnad från oss, är uppvuxna 
med digitala möten och omställningen kändes naturlig 
för dem. Allmän kurs ställde snabbt om sig, SMF-
grupperna likaså. SFI fick kämpa lite mer med tekniken 
och tillgängligheten till datorer var en utmaning, men 
personal vände upp och ner på lokalerna fick fram tjänliga 
arbetsverktyg från skrymslen och vrår. Deltagare som 

tidigare var främmande det digitala 
kom efterhand helt med på banan. De 
har fått större självförtroende och 
är väldigt stolta över sin utveckling. 
Fantastiskt - ytterligare en silver lining!
Våra seminarier alldeles väldigt lätt 
webbinarier eftersom geografin inte 
längre var en faktor. Plötsligt kunde 
allt från sommarpratare till officerare 
och fredsarbetare berätta fascinerande 
historier. Vi har haft många 
intressanta och fantastiska föreläsare!

Sommaren kom och det gick att ha fysiska möten i parken 
- som vi hade längtat! Kubb, kaffe, samtal, ligga på en filt i 
gräset, titta upp i lövverket och höra barnens lek fick en helt 
ny betydelse mot tidigare år. Sedan gick sommaren mot sitt 
slut, vi fattade nu grejen med eget ansvar och kunde återgå 
till fysiska möten, dock inte i samma utsträckning som 
innan. En del återgick till mindre samlingar på plats vissa 
dagar medan andra hade fjärrundervisning fullt ut. 
Det blev för en tid business as usual, nästan - men med mer 
distans, ibland 2 meter, ibland mer, klanderfri hand-hygien 
och den nya blomman på bordet: Handspriten. • 

Text: Karin Berg

Folkhögskolan Malmö

Underliga tider

• 26 anställda (ca 60 % kvinnor/40 % män): 

Pedagoger, handledare, coacher, studie- och 
yrkesvägledare, teamledare, chef.

• Ca 310 deltagare sammanlagt i de olika projekten och 
kurserna.

• 150-200 samtidiga deltagare i verksamheten.
Projekt och verksamheter
• Allmän kurs och Allmän kurs Grund: Grund- och 

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

tillgänglighet på webben, i samarbete med Funka, IAAP 
Nordic, Blindas väl samt Malmö stad, Göteborgs stad, 
Mölndals kommun och Mjölby kommun finansierat av 
Vinnovas inom Utmaningsdriven innovation (UDI).

• Etableringskurs: Svenska och samhällsintroduktion för 
nyanlända.

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

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

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

• SFI (Svenska för invandrare): Studieväg 2 och 3.
• SMF: Studiemotiverande folkhögskolekurser för 

arbetssökande som vill prova studera eller behöver en 
särskilt anpassad stödinsats.

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

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

Fakta
Furuboda Malmö 2020

Kalis Loyd, en av 
många intressanta 
webbinariegäster.
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Hur kan 2020 beskrivas? I en återblick 
över detta ovanliga år målas både 
styrka och skörhet in i bilden.
Vid några tillfällen har jag hört eller läst om människor som 
beskrivit sig själva med begreppet ”stark-skör” eller ”stark-
svag”. Det är som att man inte ensidigt vill förklara sig själv 
med något av begreppen och heller inte utesluta något av 
dem. Vare sig begreppet stark eller begreppet svag säger 
hela sanningen och behöver därför korrigeras av sin motsats 
för att vara rättvisande.

Kanske är ”stark-skör” ett bra ord för att försöka ge en bild 
av Furuboda Kristianstad år 2020. Vi är starka och många 
hämtar styrka från det som sker hos oss. Vi är på många 
sätt också svaga av anpassningar, oro kring samtiden och 
svårighet att bedriva en del av verksamheten. Under hösten 
“normaliserades” dock mycket, med deltagare fysiskt på 
plats, samtidigt som försiktigheten var hög och behovet av 
logistik större än vanligt, för att se till att inte för många 
personer befann sig på samma yta vid samma tidpunkt. I 
de två nystartade SMF-grupperna var de flesta deltagare 
på plats och några på distans. Allmän kurs och Vård- 

och omsorgs-utbildningen möttes dagligen medan SFI-
deltagare kom vid färre tillfällen och i mindre grupper. 
I Stöd och matchning mötte vi deltagare framförallt på 
distans.

I receptionen basade Dragica och märkte tydligt av att 
vi inte hade lika många kunder i kiosken som vi är vana 
vid. Under hösten hade vi två praktikanter hos oss, 
Mark och Malin, båda studerande för att bli Studie-och 
yrkesvägledare. Vår egen SYV Pernilla lärde dem allt hon 
kan. I Allmän kurs påbörjades i november ett samarbete 
med Lunds universitet, som går ut på att en av deras 
studenter möter en mindre grupp av våra deltagare för 
att stödja i ett särskilt ämne. Själva beskriver de idén 
såhär i sitt utbildningsmaterial: “Supplemental Instruction 

(SI) - eller Samverkansinlärning på svenska – är ett akademiskt 

stödprogram... [med] 

syftet... att motverka 

avhopp och förstärka 

studieförmåga och 

resultat.” Ett nystartat 
språkcafé växte 
fram under hösten, 
där deltagare i olika 
grupper fick träna 
svenska. Några mini-
konserter ägde rum 
från den lilla scenen, 
till glädje för både 
deltagare och personal.

Över orterna beviljades Furuboda ett ESF-projekt 
under namnet Sida vid sida. Det är ett unikt samarbete 
tillsammans med Kristianstads kommun, Burlövs 
kommun, Malmö stad och Försäkringskassan. Projektets 
förberedelsefas inleddes under slutet av 2020. Vi ges här 
möjlighet att lära av och utveckla tidigare erfarenheter från 
bland annat Furuboda REDO-projektet och tar med detta 
in i en bredare samverkan med fler parter.

”Stark-svaga” tog vi oss vidare in i 2021. Hela tiden redo 
för snabba omställningar vid ökad smittspridning - och 
samtidigt förväntansfulla inför det som ska komma. •

Text: Martin Tengblad

Folkhögskolan Kristianstad

Ett stark-skört år att se tillbaka på

•  20 anställda (ca 65 % kvinnor/35 % män): 

Pedagoger, arbetsterapeuter, socionomer, teologer, 
jobbcoacher med flera.

• Ca 300 deltagare sammanlagt i de olika projekten och 
kurserna.

• Ca 200 samtidiga deltagare i verksamheten.
Projekt och kursverksamheter
• Allmän kurs: Folkhögskolekurs på både grundläggande 

och gymnasienivå.
• Furuboda REDO: ESF-projekt som inriktar sig på att 

hjälpa deltagare med funktionsvariation eller psykisk 
ohälsa att komma i studier eller arbete.

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

• SMF: Studiemotiverande folkhögskolekurser på tre 
månader.

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

• STOM (Stöd och matchning): Upphandling med 
Arbetsförmedlingen att hjälpa deltagare ut i arbete. 
Svenska från dag ett: Introduktionskurs i svenska för 
nyanlända asylsökande.

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

• Bristyrkesutbildning Vård och omsorg: Tvåårig 
undersköterskeutbildning med deltagare som omfattas 
av jobb- och utvecklingsgarantin. VT 2020.

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

Fakta
Furuboda Kristianstad 2020

Dragica servar färre än 
vanligt i receptionen.
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Utbildning är en fantastisk väg att gå 
för att få tillgång till sina rättigheter. 
Med virusets framfart har många 
verksamheter i Sverige fått stänga. 
Coronapandemin har inte lämnat 
någon oberörd. Inte Furubodas 
deltagare, inte våra medlemmar och 
inte våra givare.
Fokus har varit på att ställa om snarare än att ställa in, 
så långt som möjligt. Det är svårt för alla, men vi kan 
samtidigt göra något för andra som kanske har det ännu 
svårare, oavsett om det är att ge tid, engagemang eller 
pengar. Det har behövts mer än någonsin tidigare. 

Under 2020 har vi också tillsammans gjort mer än någonsin 
tidigare. Förenade krafter och medmänsklighet har gjort 
att vi samlat in mer pengar till Furuboda än någonsin 
tidigare. Behovet har varit stort och vi har samlat in totalt 
13,9 miljoner kronor. Det är fantastiskt och för det är vi 
evigt tacksamma. Stort TACK till ALLA som bidragit!

En så omfattande kris som 2020 och även början på 2021 
inneburit är svår och tung för de flesta. Att inte kunna gå 
till jobbet eller skolan är en utmaning. Vardagen är inte sig 
lik. För många av Furubodas deltagare är krisen enorm. 
En större andel av personer med funktionsnedsättning 
drabbas av psykisk ohälsa, och isoleringen och de snabba 
förändringarna har påverkat hälsan ännu mer.

Personer med funktionsnedsättning har ofta svårt att gå 
till ett jobb, eller gå på en skola även utan att det sker en 
pandemi i världen. Jobb och skolor som erbjuds för personer 
med omfattande funktionsnedsättning är få i vårt land. 
Därför är det så viktigt med gåvor och pengar till Furuboda. 
Det är resurser Furuboda behöver för att fortsätta vår 
verksamhet, för att kunna ge Furubodas deltagare en ljus 
framtid. Då det statliga stödet brister är detta otroligt 
viktigt och bra. Vi gläds över att många vill finnas med och 
engagera sig genom medlem och givare!

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

Under både våren och hösten genomfördes även 
dörrknackningskampanjer med syfte att värva nya 
månadsgivare, vilket gav bra resultat. Naturligtvis 
har dessa kampanjers rutiner justerats så vi har följt 

folkhälsomyndighetens rekommendationer och 
restriktioner och ändå har våra värvare kämpat på för 
Furubodas deltagares skull. Allmänheten har haft stor 
förståelse och uppskattat våra kampanjer samt gett oss 
mycket uppskattning och beröm för hur vi har hanterat och 
anpassat insamlingen under de rådande omständigheterna. 
Engagemanget har varit enormt och fantastiskt. 

Sammantaget kan allt detta sägas ha gett mycket bra 
resultat. Under året har antalet månadsgivare ökat från 
cirka 1 300 till 2 000 personer. 

Gåvor på många sätt 
En annan del av insamlingsarbetet är de insamlingsbrev 
vi skickar ut. Under 2020 gjordes två utskick med 
insamlingsbrev. Det första skickades till våra givare och 
medlemmar i juli och det andra brevet skickades ut inför 
jul. Det sker också ett betydande gåvogivande i samband 
med utskicken av vår tidning Furuboda.Nu, som kommer ut 
fyra gånger per år. Dessutom upprepade vi i samband med 
julnumret föregående års lyckade satsning på en julkampanj 
med symboliska gåvor som slog rekord i insamling. 

I februari skickade vi ut kollektansökan till över 2 000 
församlingar i Sverige. Denna post märker vi har gett 
en lägre insamling än tidigare år vilket är förståeligt 

Föreningen, insamling och kommunikation

Berörda av pandemin, rörda av generositeten

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 2020: 1 579 medlemmar 
Gåvor och testamenten: 13 932 594 kronor

Föreningshändelser under 2020
• Digitalt årsmöte med inslag från deltagare och glimtar 

från verksamheten.
• Digitalt vårtal i sociala medier av  

rektor/verksamhetschef Jenny Anderberg.
• Två välbesökta brasaftnar med underhållning på plats 

i Yngsjö under årets första månader och tre digitala 
brasaftnar i sociala medier under hösten.

• Två digitala sommarkvällskonserter i sociala medier.
• ”Galleri Furuboda online” - digital konstutställning med 

deltagaralster under påskhelgen.

Fakta
Föreningen Furuboda 2020
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då kyrkorna inte kunnat ha fysiska gudstjänster och 
kollektinsamlingar under pandemiåret. Vi skickade även 
ut stiftskollektansökan till alla 13 stiften i Svenska kyrkan 
i Sverige. Lunds stift och Växjö stift beslutade att ge 
Furuboda en del av deras stiftskollekt under 2020. 

Vi har även tagit emot ett stort bidrag på 3,8 miljoner 
från Carl Jönssons stiftelse. Sammantaget har Furubodas 
insamlingsarbete inbringat drygt 13,9 miljoner under 2020, 
en ökning med nästan 4 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 
Föreningen Furuboda som insamlingsorganisation är 
fortsatt medlem i Giva Sverige, liksom många andra 
insamlingsorganisationer. Medlemskapet innebär 
att Furuboda förbinder sig till att följa Giva Sveriges 
kvalitetskod, ett verktyg för intern kontroll och styrning 
för organisationer som samlar in gåvor och fungerar som 
ett stöd i vårt kvalitetsarbete samt för att bedriva etisk 
insamling. I september vartannat år ska det redogöras för 
efterlevnaden av kvalitetskodens krav.

Furuboda är också godkänd organisation som givare kan 
skänka gåvor till och få skattereduktion hos. Antalet givare 
som använt sig av denna möjlighet med skattereduktion 
för gåvor har ökat med 1 000 personer i jämförelse med 
föregående år. 

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

För att ytterligare sprida vår verksamhet och bedriva 
opinion har tre pressmeddelanden gått ut under året: 
ett i januari med anledning av ett besök på Furubodas 
anläggning i Yngsjö av riksdagsledamot Pia Steensland 
(KD) och två under hösten om dels det nya projektet 
Användare som experter och dels om utdelningen av 
Ella och Ernst Skoogs stipendium. Stipendieutdelningen 
äger vanligen rum i samband med årsmötet under 
våren, men då det ställdes om till ett digitalt årsmöte 
blev stipendieutdelningen istället i Furubodas lokaler i 
Malmö under hösten. 2020 års stipendiemottagare var 
Moomsteatern i Malmö. 

Det har genomförts färre reportage i radio och TV om 
Furuboda jämfört med föregående år. Förklaringen är 
pandemin, som begränsat både aktiviteter på Furuboda 
och även möjligheterna för reportrar att komma och 
besöka Furubodas verksamhet för att filma och intervjua. 
Några reportage kring hur Furuboda ställt om till 
distansutbildning har sänts och publicerats i Sveriges radio 
P4 och Kristianstadsbladet. 

Arbetet med att skapa opinion för ett bättre samhälle för 
personer med funktionsnedsättning är viktigt. Därför 
har arbetet med att skapa debatt och opinion kring 
funktionsrättsfrågor varit ett prioriterat område som lett 
till ett antal olika publicerade debattartiklar i media. Flera 
debattartiklar har publicerats under året i både dagstidning 
och förbundstidningar.

Under 2020 har ett omfattande arbete med Furubodas 
hemsida gjorts via ett pro bono-uppdrag tillsammans med 
den digitala byrån Odd Hill i Malmö. Furuboda har numera 
ny en tillgänglighetsanpassad hemsida med ett nytt och 
modernt utseende. 

Stödja fler, inte stänga ner  
En gåva till Furubodas verksamhet ger oss möjlighet att 
fortsätta våra kurser, så att fler personer i utanförskap 
får självförtroende, rehabilitering och möjlighet att 
vidareutbilda och sysselsätta sig istället för att sitta hemma 
eller på sitt boende när andra möjligheter har stängt ner. 
Furuboda folkhögskola behövs, speciellt mycket nu när 
så många andra folkhögskolor stänger ner sina kurser för 
personer med funktionsnedsättning. I denna kamp behöver 
vi er hjälp att ställa om och stödja fler, inte stänga ner. 

Stort och varmt tack! •
Text: Monica Deger

Representanter från Moomsteatern 
i Malmö tar emot stipendium ur  
Ella och Ernst Skoogs stipendiefond 
i Furubodas lokaler i Malmö.
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Kompetenscenter

På ett rörigt kontor fullt med maskiner 
sitter Merdan och Håkan. Merdan är 
deltagare på folkhögskolan och Håkan 
är logoped. I ett virrvarr av sladdar 
och apparater hittar de nya lösningar 
för att interagera med omvärlden.
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.  Målet för Merdan och Håkan är att hitta 
en lösning som kan användas för att syntolka omgivningen 
så att Merdan självständigt kan ta sig runt i världen trots en 
synskada.

Merdan går andra året i Allmän kurs Framtid (AKF). 
Han är en eftertänksam ung man med stark känsla för 
personlig integritet. Han drar gärna skämt, men pratar 
helst om fotboll. Han skulle till och med kunna kallas för 
fotbollstokig. Han älskar Real Madrid och vill gärna veta 
vad andra hejar på. När denna artikel-författare inte lyckas 
svara (Vad är ens fotboll...?), suckar han. Vilken tråkig typ, 
som inte kan nåt om fotboll!

För ett år sedan började Merdan och Håkan arbeta 
tillsammans för att Merdan mer självständigt skulle kunna 
få text uppläst i klassrummet. Utan teknisk hjälp faller det 
på hans assistenter att läsa upp alla texter för honom, vilket 
varken känns självständigt eller bekvämt då många andra 
deltagare helst läser sina texter i tystnad.

- Dessutom, säger Merdan, vill jag ju kunna läsa mina privata 

mejl och sms i fred. Och svara på dem!

Tillbaka till kontoret där Merdan och Håkan jobbar. 
Framför Merdan finns en matta med fyra olikfärgade 
tryckknappar och en joystick. Plattan är kopplad till hans 
iPad och med hjälp av de olika styrreglagen kan han styra 
det och få skärmen uppläst. Han kan bläddra mellan appar, 
öppna dem, starta uppläsning, pausa och hoppa runt i 
texten. Dessutom går det att diktera, så att det som Merdan 
säger skrivs i textform. Nu när vi vet att detta upplägg 
fungerar, ska den stora plattan med stora tryckknappar 
ersättas av en nättare joystick med inbyggda knappar. 
Tekniken måste inte bara fungera, utan vara smidig också. 
Med hjälp av denna lösning kan Merdan utan svårigheter 
både skriva egna texter och läsa texter som finns digitalt. 
Dock kvarstår svårigheten med texter som förekommer i 
närmiljön - vägvisningsskyltar, menyer på restauranger, 
tidtabellen vid busstationen, fysisk post… 

- Du menar snigelpost, rättar Merdan.

Tur att det finns lösningar! Genom generös utlåning 
från Orcam/Frölunda data har Furuboda fått låna 
syntolkningshjälpmedlet Orcam MyEye. Med hjälp 
av hjälpmedlets lilla kamera och förprogrammerade 

Här skapas framtidens kommunikation! 
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Reflektion över coronaåret 2020
Året 2020 har i mycket präglats av corona-pandemin. 
Vi är otroligt tacksamma över att under hela läsåret ha 
kunnat genomföra behandlingsinsatser för folkhögskolans 
deltagare. Ambassadörernas uppdrag efter mars avbokades 
i rask takt, men efterhand kunde många föreläsningar 
genomföras på distans. Fysiska möten för att prova på 
idrottsaktiviteter har inte kunnat genomföras efter mars. 

Projektet Mitt liv, mina ord hann med ett fysiskt 
samverkansmöte med en arbetsgrupp i Luleå i februari, 
därefter har projektet i hög grad utvecklats till arbete och 
möten på distans. Projektet samarbetar med ett flertal 
deltagare som har omfattande funktionsnedsättning. På 
grund av pandemin har vi tvingats - och lyckats - skapa 

fantastiska möjligheter för deltagarna att själva kunna 
ringa upp och kommunicera via symboler. Hundprojektets 
förutsättningar har förändrats och försenats. 

Utbildningsplattformen Furuboda Kompetens hade fem 
utbildningsdagar planerade under våren och alla ställdes 
in. Även planerna för höstens utbildningar ställdes in.

handgester, kan Merdan signalera vad han vill att hans 
Orcam ska berätta. Han riktar den nedåt och lyfter 
vänsterhanden och den läser upp: ”Klockan är elva och femtio”. 
Han vrider huvudet åt höger: ”Håkan står framför dig”. Han 
vrider sig mot mig: ”En yngre kvinna står framför dig.” (Tack 
så mycket, Orcam!) Han pekar på datorskärmen och den 
läser upp vad som står. Han håller upp handflatan mot 
skärmen och den pausar uppläsningen. Vi tar en promenad 
ut på skolområdet och Merdan pekar på en stor byggnad 
framför oss. ”Aula”, säger Orcam. Nästa steg är att koppla 
uppläsningen till en liten hörsnäcka, så att bara Merdan hör 
vad som syntolkas.

Möjligheten att mer självständigt kunna navigera runt 
i samhället genom digital syntolkning är en utveckling 
som kommit de senaste åren. Dessförinnan var personer 
med synskador mer beroende av andra människor, som 
syntolkade vad som fanns i närmiljön, vad som stod i 
myndighetsposten och för att kolla upp vilken meny som 
finns på olika restauranger. Nu kan personen istället själv 
peka och få allting uppläst för sig - och dessutom diskret 
rätt in i en hörsnäcka. Med den här nya tekniken går det till 
och med ha en hemlig dagbok som skrivs genom diktering 
och läses upp genom en enkel pekning!

- Jag tycker att den här tekniken är väldigt bra, skriver Merdan 
genom diktering och skickar till mig.

Vad som händer med den tekniska utvecklingen framöver 
går knappast att spekulera i. Merdan själv hoppas på att 
kunna styra sin teknik själv utan assistentstöd och att 
använda olika program för att styra sin vardag. 

Vad ska nu Merdan göra med dessa två tekniska lösningar?

- Jag ska läsa mina texter i fred. Och framför allt ska jag använda 

det för att syntolka när jag spelar Fifa. •
Text: Elin Vinblad

Ps. I början av 2021 fick Merdan utskrivet Orcam som 
hjälpmedel från sin hemregion. Nu innebär synhjälpmedlet 
Orcam att Merdan har blivit mer självständig och delaktig i 
både skola och fritid.

Kompetenscenter arbetar med utvecklings- och 
påverkansarbete inom området liv med funktions-
nedsättning. Under 2020 har 12 medarbetare med 
skiftande kompetens varit anställda inom olika uppdrag; 
ambassadör, arbetsterapeut, logoped, pedagog samt 
sjukgymnast och stödperson för sjukgymnastik.

Totalt har vi i våra olika uppdrag mött ca 1500 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 

funktionsnedsättning. 
• 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.

• Arvsfondsprojektet Mitt liv, mina ord har påbörjat 
tredje och sista året av 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 
tre logopeder och en person som själv använder AKK. 

• Kungliga Patriotiska Sällskapets understödsfond har 
beviljat medel för hundverksamhet kopplat till folk-
högskolans verksamhet. Arbete har pågått med att hitta 
möjliga lösningar för att genomföra hundverksamhet 
och projektledaren har genomgått utbildning för att 
kunna arbeta som ansvarig för ett hunddagis.

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 2020
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Furuboda Assistans

Hallå där Emmy!
Möt Emmy, en av Furuboda Assistans 
kunder, och ta del av hennes tankar 
kring livet, skolan, vår ovanliga vardag 
och nyfunna intressen! 
Du läser på riksgymnasiet just nu i Kristianstad. 
Vad läser du och varför valde du det? 
- Ja, precis. Jag tillhör Riksgymnasiet i Kristianstad som finns 

till för personer med någon form av rörelsehinder, men läser 

samhällsprogrammet med beteendevetenskaplig inriktning på 

Söderportgymnasiet. Att jag valde läsa samhällsprogrammet beror 

till stor del av beteendeinriktningen, då jag är väldigt intresserad 

av ämnen som psykologi, sociologi och så vidare. Enligt mig är det 

en unik fördel att få möjligheten att tillhöra Riksgymnasiet. Detta 

eftersom behov som stöd i skolan, boende/elevhemsplats för elever 

med långt pendlingsavstånd och habilitering tillgodoses.

Hur skulle du beskriva dig själv som person?  
- Ambitiös, målmedveten, omtänksam, empatisk, reflekterande och 

känslig. Därutöver är jag en aktiv person som älskar att utmana 

mig, lära mig nya saker och att utvecklas som människa. 

Har du några hobbies du vill berätta om? 
- Jag är som nämnt en aktiv person som gillar att vara 

utomhus och fotografera, samt att rida i naturen och tävla i 

kaninhoppning. Förutom det gillar jag att vara med familj och 

vänner och leva livet. Men jag är också väldigt känslig för mycket 

intryck och blir lätt trött, vilket gör att återhämtning är viktigt 

och värdefullt för mig.

Hur kom du i kontakt med Furuboda Assistans? 
- Jag kom i kontakt med Furuboda Assistans via min kurator på 

Riksgymnasiet.

Vad är det bästa med dina assistenter? 
- De ser mig för den jag är och accepterar alla mina sidor. De är 

fina, omtänksamma och härliga människor som gör allt för att 

få min vardag att  fungera, utifrån mina förutsättningar. Mina 

assistenter ställer upp i vått och torrt och ser mina möjligheter, 

istället för mina begränsningar. Jag har en väldigt fin relation 

med många av mina assistenter och ser dem inte som assistenter, 

utan de är mina vänner. 

Hur skulle ett liv utan assistans se ut? 
- Ett liv utan assistans hade varit väldigt begränsande och jag 

hade varit ännu mer beroende av mina nära anhöriga. Tack vare 

mina assistenter kan jag leva ett fungerande vardagsliv i hemmet 

och ett aktivt liv i samhället. Assistansen gör det möjligt för mig 

att leva, inte bara överleva. Det är en rättighet, som vi i Sverige 

ska vara väldigt tacksamma över. 

Vi lever ett ovanligt liv just nu med corona-
pandemin. Hur har ditt liv förändrats av det? 
- Jag tror att vi alla påverkas av corona-pandemin, på 

ett eller annat sätt. Mitt liv har påverkats på så sätt att 

skolundervisningen bedrivs på distans.  Jag håller mig mer 

hemma, åker inte iväg på onödiga aktiviteter och har striktare 

rutiner vad gäller handhygien med mera, samt minimerar den 

fysiska kontakten med människor. 

Hur ser du till att vardagen fungerar så bra som 
möjligt trots förändringarna? 
- För mig är det väldigt viktigt att hitta rutiner som att vara 

utomhus och få frisk luft, samt finna nya intressen som inte 

är beroende av folksamlingar.   Denna våren har jag börjat 

odla ätbara saker i trädgården, vilket är ett nyfunnet intresse. 

Sedan försöker jag att upprätthålla kontakt med släkt och 

vänner på andra och nytänkande sätt. En förmåga som iallafall 

jag fått utveckla i dessa tider är en sida av kreativitet och 

uppfinningsrikedom. Att i dessa tider sysselsätta mig och bibehålla 

kontakt med vänner har varit en viktig faktor. 

Så mitt bästa råd till er är att upprätthålla kontakten med nära 

och kära på andra sätt, exempelvis via telefonsamtal, sms eller 

mail. Var utomhus i naturen så ofta du får möjlighet och  håll dig 

sysselsatt. Och glöm inte; vi är alla i samma situation, så även 

om du känner dig ensam finns det en hel värld med människor 

som upplever detsamma. Slutligen vill jag uppmana er att ta ert 

samhällsansvar och följa de råd och riktlinjer som finns för allas 

bästa, så kommer viruset förhoppningsvis att minska i omfattning 

och kan således kontrolleras bättre. 

Vilket är ditt bästa minne med Furuboda 
Assistans eller med dina assistenter? 
- Svår fråga... Det finns många bra minnen med både Furuboda 

Assistans, men framförallt med mina assistenter. En av mina 

svagheter är att jag lider av beslutsångest och kan därmed inte 

välja ett specifikt minne att delge. Även solen har sina fläckar, 

som man brukar säga!

Har du något smultronställe, och vad/var är det 
i så fall? 
- Smultronställe... jag vet inget mer än i min trädgård. Så till dig 

som är sugen på smultron och inte vet något ställe i naturen, finns 

det möjlighet att odla hemifrån. 

Skämt åsido: Jag gillar att vara ute i naturen och vid havet. Men 

någon specifik plats vet jag inte om jag har. 

Vad drömmer du om att göra efter studenten? 
- Jag vill studera vidare på högskola eller universitet, men till vad 

får framtiden utvisa. Därefter vill jag arbeta med människor, 

gärna barn och ungdomar. •
Text: Furuboda Assistans och Monica Deger
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Emmy myser med kaninen Wanja. 
Ett av hennes fritidsintressen är 
kaninhoppning!

• Antal anställda totalt: 576
• Kvinnor/Män: 394/182
• Antal utförda assistanstimmar: 473 668 

(ökning med 3,5 % sedan föregående år)
• Antal kunder vid årets utgång: 75 (ökning med 4,2 %)
• Måluppfyllelse i % av planerad tillväxt: 67 %

Fakta
Furuboda Assistans 2020
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Styrelsen för Föreningen Furuboda avger följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020.

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

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

Föreningens vision:

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

I stadgarna anges föreningens värdegrund och ändamål:

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

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

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

Föreningen bedriver därför folkhögskola och annan utbildningsverksamhet samt forskning och 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 2020 hade Föreningen Furuboda 1579 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 
2020 genomfördes digitalt med god uppslutning.

Trots den digitala formen fick vi en glimt av Allmän kurs Omvärlds (AKO) & Allmän kurs Framtids (AKF) senaste 
skolresa till Polen och även digitalt träffa några deltagare som mött upp i aulan tillsammans med biträdande rektor 
Hans Skäremo.

Prisutdelning av årets stipendium ur Ernst och Ella Skoogs stipendiefond skedde senare under året. Pristagare var detta 
år Moomsteatern i Malmö.

Styrelsen har under året utgjorts av ordförande Bert Runesson och nio ledamöter; Per-Inge Andersson (vice 
ordförande), Emma Leijon, Mats Horned, 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 143 anställda i Föreningen och 576 anställda i dotterbolaget Furuboda Assistans AB.
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Verksamhet
Föreningen Furubodas huvudsakliga verksamhet genomförs i form av utbildning för att minska utanförskap och bidra 
till arbete och delaktighet.

Utbildningsinsatser har genomförts i Malmö, Kristianstad och Yngsjö med många olika utbildningar och stödinsatser 
för personer i olika typer av utanförskap. I den del av verksamheten som är folkhögskolekurser, allmän och särskild 
kurs, har skolan genomfört 7 907 (8 270) deltagarveckor varav 3 120 (3 747) var för deltagare med  
funktionsnedsättning. Antal deltagarveckor med allmän kurs har uppgått till 4 687 (4 525) vilket motsvarar nästan 59 
% av det totala antalet genomförda deltagarveckorna.

Vid Malmö- och Kristianstadenheterna har vi haft Stöd och matchningsinsatser för 112 deltagare, Studiemotiverande 
folkhögskola (SMF) för 161 (200) deltagare, Etableringskurs för nyanlända för 2 (43) deltagare och Svenska för 
invandrare (SFI) för 231 deltagare.

I Kristianstad har vi dessutom haft tidiga insatser för asylsökande (TIA) för 40 deltagare och Svenska från dag ett för 
13 deltagare. I början av året avslutades en vård- och omsorgsutbildning, folkbildningsrådets bristyrkesutbildning, för 
27 deltagare som gick ut i arbete och i augusti startade en ny vård-och omsorgsutbildning i form av yrkesutbildning  
för 30 deltagare.

ESF-projekten Furuboda REDO och MOVES syftar till att stödja unga i sysselsättning och har bedrivits både i Malmö 
och Kristianstad med sammanlagt 101 deltagare.

Vi har samverkan med Lunds universitet i Arvsfondsprojektet Mitt liv, mina ord som stödjer personer med omfattande 
funktionsnedsättningar till bättre kommunikationsverktyg.

Arvsfondprojektet Nelms metod i samarbete med simklubben Poseidon har bidragit till utbildning av stödpersoner 
som sedan hjälper till med träning av deltagare i vatten. Paragolfprojektet Tillgänglig golf, som också bekostas av 
Arvsfonden, drevs i samverkan med Oxie golfklubb och har bidragit till meningsfull fritid för många av Furuboda 
Yngsjös deltagare.

(inom parentes anges fjolårets värde)
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Viktiga händelser i verksamheten
2020 utmärktes på många sätt av att mycket inte blev som det från början var planerat eftersom världen drabbades av 
en pandemi. På Furuboda hade vi krisgruppsmöte varje vecka den största delen av året. Vi skrev förhållningsregler  
och rekommendationer. Möten och utbildningar blev genomförda på distans på ett sätt som vi inte tidigare trott var 
möjligt. I Malmö och Kristianstad gick det mesta över på distansundervisning men i Yngsjö fortsatte undervisningen 
att bedrivas på skolan den största delen av året, med kommunikation och dialog med personal och deltagare utifrån 
riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten som ändrats löpande under hela pandemitiden.

Alla anställda som kunde började att arbeta hemifrån. Restaurang, bad och idrottshall stängde för externa gäster. Alla 
som kunde blev korttidspermitterade, hela sommarverksamheten i Yngsjö och nästan alla samverkanskurser blev 
inställda.

Trots pandemin hände en hel del nytt under året. Vi arbetade för att deltagare med LSS-beslut skulle få bekostad 
korttidsvistelse på internatet av sin hemkommun. Några kommuner nappade på idén men de flesta ville slippa att 
bekosta dessa insatser. Vi har därför skrivit till IVO tillsammans med fem folkhögskolor och bett dem klargöra vem 
som ska bekosta boende och stöd för deltagare med LSS-beslut. Detta dilemma blottar en mörk sida av vårt samhälle 
där man blir olika behandlad beroende på vilken kommun man råkar bo i.

Stöd och matchning (STOM) återstartade i Malmö och efter en trög början tog det bättre fart efter sommaren. På detta 
sätt bidrar vi till att människor kommer i sysselsättning. I Kristianstad startade vi upp STOM året innan.

SFI drog till sig många deltagare under året både i Malmö och Kristianstad. Detta har blivit en viktig verksamhet för 
Furuboda samtidigt som etableringskurserna inte fått deltagare. I flera verksamheter är vi beroende av  
Arbetsförmedlingens vilja att skicka deltagare till oss.

Furuboda tog initiativ till att bilda en grupp av de folkhögskolor som tar emot flest deltagare med omfattande 
funktionsnedsättning 2019 och nu utvidgades gruppen med fler medlemmar. Möte med Rörelsefolkhögskolornas 
intresseorganisation (RIO) samt en skrivelse fick dem att börja arbeta för en förändring på departementsnivå i den 
riktning vi önskar.

ESF-projektet Furuboda REDO löpte på och en ny ansökan om ett liknande projekt skickades in till ESF och blev 
godkänt. REDO kommer under 2021 ersättas av projektet Sida vid sida. Båda projektens mål är att stödja individer 
med funktionsnedsättning och/eller långvarigt utanförskap, till arbete eller studier.

Det nya ESF-projekt MOVES startade som en uppföljning av Mobile You som vi drivit i många år. Denna gång har vi 
en bred samverkan med SKR och andra folkhögskolor och organisationer.

Processerna med Kristianstads kommun både angående badplatsen i Furuboda och Furubodas simhall fick lyckliga 
besked i slutet av året. Badplatsen kommer att byggas om för ett mångmiljonbelopp till kommunens invånare och 
Furubodas simhall får 1,5 miljoner som hjälp till renovering.

Vi har även fått beviljat en fortsättning av Vinnova, efter den förstudie som genomfördes 2019. Projektet Användare 
som experter är ett samarbete med företaget Funka. Projektet syftar till att arbeta med att ta fram lösningar där egna 
erfarenheter av funktionsnedsättningar kan användas för att skapa ökad webbtillgänglighet.
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Insamling, opinion och påverkansarbete
Gåvorna från privata givare, stiftelser och testamente landade på 13 933 tkr 2020. 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 större oberoende av svårförutsägbara statliga medel och 
möjlighet att bedriva verksamhet mer långsiktigt.

Trots pandemin har insamling och ny rekrytering av givare kunnat fortgå. Månadsgivarna har framförallt värvats via 
rekryterare som knackat dörr.

Vårt opinionsarbete med debattartiklar prioriterades ned under detta stora pandemiår. I stället kunde tid läggas på en  
ny hemsida som togs fram med hjälp av ett pro bono-projekt av webbyrån Odd Hill.

Furubodas seminarieverksamhet, Kompetensplattformen, tog paus på obestämd tid.

Även föreningens annars mycket uppskattade ambassadörer fick betydligt mindre synbarhet detta pandemiår.

Furubodas anläggning 
Under 2020 höll vi medvetet igen på investeringar i vår anläggning. Det blev ingen simhallsrenovering och andra 
planer hölls tillbaka av oro för likviditetsbrist. Pandemin gjorde allt osäkert.

Några entreprenader och reparationer genomfördes trots pandemi och korttidspermitteringar av personal.

Som exempel kan nämnas att restaurangköket fick en behövlig uppgradering med nytt ventilationsaggregat. 
Missionshuset renoverades och en ny miljöstation för sortering av sopor byggdes. Dessutom tvingades vi byta 
ventilationsaggregatet till Gamla skolan som gick sönder under året.

Carl Jönssons stiftelse 
Carl Jönssons stiftelse har bidragit på ett fantastiskt sätt till Furubodas verksamhet under flera år. 2020 bidrog  
stiftelsen med 3 871 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 ha igång vår ambassadörsverksamhet. Även 
ambassadörerna har lyckats genomföra vissa digitala föreläsningar.

Kvalitetsarbete, kompetensutveckling och personal 
Det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt i en välfungerande organisation. Kvalitetsgruppen möts minst två gånger 
per termin och det gör också skyddskommittén. Sjukskrivningar följs upp systematiskt. Kvalitetsenkät går ut till 
deltagare en gång per läsår och diskuteras både i skyddskommittén och kvalitetsgruppen.

Deltagarrådet har haft möten regelbundet under året. Kursledare träffas en gång i månaden. Med samma frekvens 
träffas även ledningsgrupp bestående av enhetschefer och rektorsgrupp bestående av rektor och tre biträdande rektorer.
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Framtida utveckling
Med avseende på Covid-19 och hur effekten kommer att bli med den pågående pandemin råder stor osäkerhet kring 
den fortsatta utvecklingen. I Furubodas verksamhet kan, beroende på hur vaccinationer kommer att genomföras och 
hur smittspridningen kommer att utvecklas, främst behovet av fortsatt distansundervisning på de olika enheterna 
påverkas.

Hela sommarverksamheten på Furuboda ställdes in 2020 och för närvarande är det osäkert om den kommer att kunna 
genomföras 2021. Det kommer i så fall att ske för att kunna ge målgruppen en möjlighet att komma till Furuboda, 
genomföra efterlängtade kortkurser och med ett betydligt mindre antal deltagare kopplat till Folkhälsomyndighetens 
restriktioner. Sommarverksamhetens genomförande kommer då inte kunna finansieras inom ordinarie verksamhet  
eller erhållande av verksamhetsintäkter utan tillskott kommer att behöva ske genom vår viktiga insamling och 
gåvofinansiering.

Vi bevakar dagligen informationen och möjligheten för våra deltagare på Furuboda att erhålla vaccinationer och följer 
även hur vår målgrupp för sommarverksamheten, personer med funktionsnedsättning kommer att erhålla vaccinationer. 
Vi är även beroende av att personal ska kunna bli vaccinerade för att kunna genomföra kortkurser under  
sommaren 2021.

Ägarförhållanden 
Furuboda är moderbolag till det helägda dotterbolaget Furuboda Assistans AB (556682-3638) som etablerades 2005. 
Furuboda Assistans AB har under året tecknat avtal med 8 nya kunder, avslutat 5 och hade vid årets utgång totalt 75 
(72) kunder. Vid utgången av året uppgick antalet genomförda assistanstimmar till 473 668 (457 438) vilket är en 
ökning med 4 %. Dotterbolaget har detta år lämnat koncernbidrag till föreningen på 2 200 tkr (2 200 tkr).

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

Föreningen har sitt säte i Kristianstad.

Flerårsöversikt (Tkr)

Moderbolaget  2020 2019 2018 2017 2016 
Genomförda deltagarveckor Fhsk *  7 907  8 270  7 459  4 525  4 640 
Extra platser, allmän kurs  0  0  0  1 340  878 
Medelantal anställda  103  121  125  136  151 
Personalkost/verksamhetens 
intäkter (%)  71  73  68  75  79 
Verksamhetens intäkter ( tkr )  87 483  92 470  100 157  93 747  96 598 
Verksamhetens kostnader exkl. 
avskrivningar( tkr)  81 124  90 511  89 824  89 587  93 557 
Gåvointäkter ( tkr )  13 933  9 879  8 728  5 107  3 836 
Kassalikviditet (%)  133  156  151  120  93 
Soliditet (%)  60  63  59  56  53 

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

* Exlusive deltagarveckor SMF 2093 st (2600 st) SMF= studiemotiverande folkhögskola samt 510 st 
(0 st) särskild kurs yrkesinriktad vård och omsorg, personlig assistent.
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Förändring av eget kapital

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

Belopp vid årets ingång  9 100 761  47 825 223  56 925 984 
Upplösning 
ändamålsbestämda medel  -1 268 050  1 268 050  0 
Avsättning 
ändamålsbestämda medel  11 337  -11 337  0 
Årets resultat   5 961 950  5 961 950 
Belopp vid årets utgång  7 844 048  55 043 886  62 887 934

Moderbolaget Ändamålsbe- Balanserat Årets 
 stämda medel resultat resultat  Totalt

Belopp vid årets ingång  9 100 761  40 385 927  2 221 886  51 708 574 
Disposition enligt beslut av 
årets årsstämma:   2 221 886  -2 221 886  0 
Upplösning 
ändamålsbestämda medel  -1 268 050   1 268 050  0 
Avsättning 
ändamålsbestämda medel  11 337   -11 337  0 
Årets resultat    4 986 421  4 986 421 
Belopp vid årets utgång  7 844 048  42 607 813  6 243 134  56 694 995

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

balanserad vinst  42 607 813 
årets vinst  6 243 134 
 48 850 947

disponeras så att 
i ny räkning överföres  48 850 947 

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar 
samt kassaflödesanalyser med noter.
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Koncernens Not  2020-01-01 2019-01-01 

Resultaträkning  -2020-12-31 -2019-12-31

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning   152 128 194  151 153 024 
Bidrag  1  37 941 419  35 667 023 
Gåvor   13 932 594  9 878 791 
Medlemsavgifter   186 780  166 560 
Projektintäkter  2  22 671 596  25 307 645 
Löneanslag   2 707 651  5 012 888 
Övriga rörelseintäkter   4 972 258  2 861 207 
  234 540 492  230 047 138

Rörelsens kostnader 
Fastighetskostnader   -3 260 999  -3 050 804 
Övriga externa kostnader  3  -21 156 104  -23 184 741 
Personalkostnader  4  -198 899 411  -197 484 004 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar   -3 310 243  -3 279 200 
Övriga rörelsekostnader   -360 777  -160 021 
  -226 987 534  -227 158 770 
Rörelseresultat  5  7 552 958  2 888 368 

Resultat från finansiella poster 
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar  6  50 715  620 715 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   4 548  16 104 
Räntekostnader och liknande resultatposter   -308 269  -333 879 
  -253 006  302 940 
Resultat efter finansiella poster   7 299 952  3 191 308

Resultat före skatt   7 299 952  3 191 308

Skatt på årets resultat  7  -1 081 202  -725 977 
Uppskjuten skatt  7  -256 800  -241 820 
Årets resultat   5 961 950  2 223 511 
Moderbolagets andel av årets resultat   5 961 950  2 223 511
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Koncernens Not  2020-12-31 2019-12-31 

Balansräkning

TILLGÅNGAR  8

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark  9  47 596 067  42 208 234 
Datautrustning  10  714 493  374 396 
Fordon  11  417 948  516 056 
Inventarier  12  3 612 670  3 880 432 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar  13, 14  2 886 427  1 726 105 
  55 227 605  48 705 223

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav  15, 16  4 063 538  4 666 017 
Andra långfristiga fordringar  17  0  50 000 
  4 063 538  4 716 017 
Summa anläggningstillgångar   59 291 143  53 421 240

Omsättningstillgångar

Varulager m m 
Färdiga varor och handelsvaror   8 651  9 956

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar   4 917 571  5 298 818 
Aktuella skattefordringar   0  15 559 
Övriga fordringar   425 890  96 670 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  18  20 925 677  19 528 104 
  26 269 138  24 939 151

Kassa och bank  19  43 429 328  31 854 726 
Summa omsättningstillgångar   69 707 117  56 803 833

SUMMA TILLGÅNGAR   128 998 260  110 225 073
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Koncernens Not  2020-12-31 2019-12-31 

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 
Eget kapital hänförligt till moderföretaget 
Ändamålsbestämda medel  20  7 844 048  9 100 761 
Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat   55 043 886  47 825 224 
Eget kapital hänförligt till moderföretaget   62 887 934  56 925 985

Summa eget kapital   62 887 934  56 925 985

Avsättningar 
Avsättningar för uppskjuten skatt   815 340  558 540

Långfristiga skulder  8, 21 
Skulder till kreditinstitut   11 520 255  12 070 103

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut   549 848  549 848 
Förskott från kunder   3 906 073  4 077 783 
Leverantörsskulder   4 285 058  4 583 193 
Aktuella skatteskulder   468 025  0 
Övriga skulder   13 900 214  10 765 172 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  22  30 665 513  20 694 449 
  53 774 731  40 670 445

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   128 998 260  110 225 073
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Koncernens Not  2020-01-01 2019-01-01 

Kassaflödesanalys  -2020-12-31 -2019-12-31

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster   7 299 952  3 191 308 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m  23  3 311 136  3 274 895 
Betald skatt   -597 618  -434 473 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital   10 013 470  6 031 730

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Förändring av varulager och pågående arbeten   1 305  4 772 
Förändring kundfordringar   381 247  657 373 
Förändring av kortfristiga fordringar   -1 726 793  -1 440 835 
Förändring leverantörsskulder   -298 135  -285 798 
Förändring av kortfristiga skulder   12 934 395  1 213 545 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   21 305 489  6 180 787

Investeringsverksamheten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -9 833 518  -4 819 701 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar   0  40 000 
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   -48 865  -701 344 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   701 344  636 845 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -9 181 039  -4 844 200

Finansieringsverksamheten 
Amortering av lån   -549 848  -549 848 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -549 848  -549 848

Årets kassaflöde   11 574 602  786 739

Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets början   31 854 726  31 067 987 
Likvida medel vid årets slut   43 429 328  31 854 726
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Moderbolagets Not  2020-01-01 2019-01-01 

Resultaträkning  -2020-12-31 -2019-12-31

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning   9 204 361  15 626 110 
Övriga rörelseintäkter   838 188  811 460 
Medlemsavgifter   186 780  166 560 
Gåvor   13 932 594  9 878 791 
Bidrag  1  37 941 419  35 667 023 
Projektintäkter  2  22 671 596  25 307 645 
Löneanslag   2 707 651  5 012 888 
  87 482 589  92 470 477

Rörelsens kostnader 
Fastighetskostnader   -3 260 999  -3 050 804 
Övriga externa kostnader  3  -15 105 053  -19 710 539 
Personalkostnader  4  -62 396 692  -67 590 023 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar   -3 310 243  -3 279 200 
Övriga rörelsekostnader   -360 777  -160 021 
  -84 433 764  -93 790 587 
Rörelseresultat  5, 24  3 048 825  -1 320 110 

Resultat från finansiella poster 
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar  6  50 715  620 715 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   4 548  16 101 
Räntekostnader och liknande resultatposter   -317 667  -347 390 
  -262 404  289 426 
Resultat efter finansiella poster   2 786 421  -1 030 684

Bokslutsdispositioner  25  2 200 000  2 200 000 
Resultat före skatt   4 986 421  1 169 316

Årets resultat   4 986 421  1 169 316

Fördelning av årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen   4 986 421  1 169 316 
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel   1 268 050  1 114 715 
Avsättning till ändamålsbestämda medel   -11 337  -62 145 
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital   6 243 134  2 221 886
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Moderbolagets Not  2020-12-31 2019-12-31 

Balansräkning

TILLGÅNGAR  8

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark  9  47 596 067  42 208 234 
Datautrustning  10  714 493  374 396 
Fordon  11  417 948  516 056 
Inventarier  12  3 612 670  3 880 432 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar  13, 14  2 886 427  1 726 105 
  55 227 605  48 705 223

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag  26, 27  100 000  100 000 
Andra långfristiga värdepappersinnehav  15, 16  4 063 538  4 666 017 
Andra långfristiga fordringar  17  0  50 000 
  4 163 538  4 816 017 
Summa anläggningstillgångar   59 391 143  53 521 240

Omsättningstillgångar

Varulager m m 
Färdiga varor och handelsvaror   8 651  9 956

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar   2 228 977  2 354 805 
Fordringar hos koncernföretag   758 728  982 141 
Aktuella skattefordringar   0  120 313 
Övriga fordringar   224 043  96 519 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  18  4 667 027  4 466 560 
  7 878 775  8 020 338 

Kassa och bank   27 638 313  20 667 814 
Summa omsättningstillgångar   35 525 739  28 698 108

SUMMA TILLGÅNGAR   94 916 882  82 219 348
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Moderbolagets Not  2020-12-31 2019-12-31 

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Ändamålsbestämda fonder  20  7 844 048  9 100 761

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust   42 607 813  40 385 927 
Årets resultat   6 243 134  2 221 886 
  48 850 947  42 607 813 
Summa eget kapital   56 694 995  51 708 574

Långfristiga skulder  8, 21 
Skulder till kreditinstitut   11 520 255  12 070 103

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut   549 848  549 848 
Förskott från kunder   3 906 073  4 077 783 
Leverantörsskulder   3 694 311  3 865 975 
Aktuella skatteskulder   95 098  0 
Övriga skulder   3 876 279  2 925 105 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  22  14 580 023  7 021 960 
Summa kortfristiga skulder   26 701 632  18 440 671

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   94 916 882  82 219 348
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Moderbolagets Not  2020-01-01 2019-01-01 

Kassaflödesanalys  -2020-12-31 -2019-12-31

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster   2 786 421  -1 030 684 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  23  3 311 136  3 274 895 
Betald skatt   215 411  -82 037 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital   6 312 968  2 162 174 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet 
Förändring av varulager och pågående arbete   1 305  4 772 
Förändring av kundfordringar   125 828  209 924 
Förändring av kortfristiga fordringar   -104 578  -1 682 559 
Förändring av leverantörsskulder   -171 664  29 216 
Förändring av kortfristiga skulder   8 337 527  -581 648 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   14 501 386  141 879

Investeringsverksamheten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -9 833 518  -4 819 701 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar   0  40 000 
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   -48 865  -701 344 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   701 344  636 845 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -9 181 039  -4 844 200 

Finansieringsverksamheten 
Amortering av lån   -549 848  -3 549 848 
Erhållet koncernbidrag   2 200 000  2 200 000 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   1 650 152  -1 349 848

Årets kassaflöde   6 970 499  -6 052 169

Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets början   20 667 814  26 719 983 
Likvida medel vid årets slut   27 638 313  20 667 814
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Noter
Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och  
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

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

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

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

Koncernredovisning

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

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

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

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

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

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

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

Leverantörsskulder 
Leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.

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

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

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

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

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

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

Koncernbidrag 
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

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

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

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

Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning.



33

ÅRSREDOVISNING 2020 Föreningen Furuboda • Org.nr 838200-5281

NOT 1 BIDRAG
Koncernen 
 2020 2019 
Uppdelning bidrag 
Allmänt statsbidrag, Folkbildningsrådet  15 084 760  13 294 260 
Förstärkningsbidrag, Folkbildningsrådet  3 052 600  4 099 000 
SPSM särskilt utbildningsstöd  12 175 791  14 318 000 
SPSM tilläggsbidrag  1 459 000  1 641 000 
Regionbidrag och mobilitetsersättning  1 855 527  2 314 763 
Offentliga bidrag  4 313 741  0 
 37 941 419  35 667 023

Moderbolaget 
 2020 2019 
Uppdelning bidrag 
Allmänt statsbidrag, Folkbildningsrådet  15 084 760  13 294 260 
Förstärkningsbidrag, Folkbildningsrådet  3 052 600  4 099 000 
SPSM särskilt utbildningsstöd  12 175 791  14 318 000 
SPSM tilläggsbidrag  1 459 000  1 641 000 
Regionbidrag och mobilitetsersättning  1 855 527  2 314 763 
Offentliga bidrag  4 313 741  0 
 37 941 419  35 667 023

NOT 2 PROJEKTINTÄKTER
Koncernen 
 2020 2019 
Folkbildningsrådet 
Etableringskurs  412 000  2 545 500 
SMF  3 824 154  4 861 000 
Svenska från dag ett  209 200  376 000 
Arvsfonden, ESF, Arbetsförmedlingen samt övriga 
motparter 
Övriga projekt uppdragsutbildningar  18 226 242  17 525 145 
 22 671 596  25 307 645

Moderbolaget 
 2020 2019 
Folkbildningsrådet 
Etableringskurs  412 000  2 545 500 
SMF  3 824 154  4 861 000 
Svenska från dag ett  209 200  376 000 
Arvsfonden, ESF, Arbetsförmedlingen samt övriga 
motparter 
Övriga projekt uppdragsutbildningar  18 226 242  17 525 145 
 22 671 596  25 307 645 
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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.

 2020 2019

Ernst & Young 
Revisionsuppdrag  184 500  184 500 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget  46 200  25 000 
 230 700  209 500

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.

 2020 2019

Ernst & Young AB 
Revisionsuppdrag  125 000  124 500 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget  46 200  25 000 
 171 200  149 500 
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NOT 4 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
Koncernen 
 2020 2019 
Medelantalet anställda 
Kvinnor  225  227 
Män  113  114 
 338  341

Löner och andra ersättningar 
Verksamhetschef och verkställande direktör  1 730 339  1 708 424 
Styrelse  235 043  222 436 
Övriga anställda  141 711 085  138 699 641 
 143 676 467  140 630 501

Sociala kostnader 
Pensionskostnader för verksamhetschef och verkställande 
direktör  608 673  629 830 
Pensionskostnader för övriga anställda  7 298 987  7 752 396 
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal  45 427 326  45 813 074 
 53 334 986  54 195 300

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader  197 011 453  194 825 801

Moderbolaget 
 2020 2019 
Medelantalet anställda 
Kvinnor  69  80 
Män  34  41 
 103  121

Löner och andra ersättningar 
Verksamhetschef  872 664  876 929 
Styrelse  113 653  124 976 
Övriga anställda  43 147 164  46 266 101 
 44 133 481  47 268 006

Sociala kostnader 
Pensionskostnader för verksamhetschef  350 931  363 244 
Pensionskostnader för övriga anställda  3 122 581  3 230 820 
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal  14 110 433  15 664 274 
 17 583 945  19 258 338

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader  61 717 426  66 526 344

Könsfördelning bland ledande befattningshavare 
Andel kvinnor i styrelsen  40 %  50 % 
Andel män i styrelsen  60 %  50 % 
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare  73 %  70 % 
Andel män bland övriga ledande befattningshavare  27 %  30 % 
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NOT 5 RESULTAT FOLKBILDNINGSVERKSAMHETEN
Koncernen 
 2020 2019

Intäkter  63 802 000  72 165 000 
Kostnader  -69 451 000  -76 466 000 
Resultat innan finansiella poster  -5 649 000  -4 301 000

Moderbolaget 
 2020 2019

Intäkter  63 802 000  72 165 000 
Kostnader  -69 451 000  -76 466 000 
Resultat innan finansiella poster  -5 649 000  -4 301 000 
 
NOT 6 RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VÄRDEPAPPER OCH FORDRINGAR SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen 
 2020 2019

Erhållna utdelningar  1 850  1 650 
Ej realiserad avkastning  48 865  619 065 
 50 715  620 715

Moderbolaget 
 2020 2019

Erhållna utdelningar  1 850  1 650 
Ej realiserad avkastning  48 865  619 065 
 50 715  620 715 
 
NOT 7 AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT

Koncernen 
 2020 2019

Skatt på årets resultat 
Aktuell skatt  -1 081 202  -725 977 
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader  -256 800  -241 820 
Totalt redovisad skatt  -1 338 002  -967 797

Avstämning av effektiv skatt 
 2020 2019

 Procent  Belopp  Procent  Belopp 
Redovisat resultat före skatt   7 299 952   3 191 308

Skatt enligt gällande skattesats  21,40  -1 562 190  21,40  -682 940 
Ej avdragsgilla kostnader   -1 261 330   -1 074 397 
Ej skattepliktiga intäkter   1 487 329   790 360 
Schablonintäkt på periodiseringsfond   -2 011   -820 
Redovisad effektiv skatt  18,33  -1 338 002  30,33  -967 797
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NOT 8 STÄLLDA SÄKERHETER
Koncernen 
 2020-12-31  2019-12-31

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 
 2020-12-31  2019-12-31

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



38

ÅRSREDOVISNING 2020 Föreningen Furuboda • Org.nr 838200-5281

NOT 9 BYGGNADER OCH MARK
Koncernen 
 2020-12-31  2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden  112 634 057  110 254 229 
Inköp  6 457 000  0 
Omklassificeringar  969 158  2 379 828 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  120 060 215  112 634 057

Ingående avskrivningar  -59 964 014  -58 023 829 
Årets avskrivningar  -2 038 325  -1 940 185 
Utgående ackumulerade avskrivningar  -62 002 339  -59 964 014

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  47 596 067  42 208 234

Moderbolaget 
 2020-12-31  2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden  112 634 057  110 254 229 
Inköp  6 457 000  0 
Omklassificeringar  969 158  2 379 828 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  120 060 215  112 634 057

Ingående avskrivningar  -59 964 014  -58 023 829 
Årets avskrivningar  -2 038 325  -1 940 185 
Utgående ackumulerade avskrivningar  -62 002 339  -59 964 014

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  47 596 067  42 208 234
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NOT 10 DATAUTRUSTNING
Koncernen 
 2020-12-31  2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden  14 042 723  14 613 726 
Inköp  649 158  179 295 
Försäljningar/utrangeringar  -376 225  -750 298 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  14 315 656  14 042 723

Ingående avskrivningar  -13 668 327  -14 056 876 
Försäljningar/utrangeringar  375 333  714 603 
Årets avskrivningar  -308 169  -326 054 
Utgående ackumulerade avskrivningar  -13 601 163  -13 668 327

Utgående redovisat värde  714 493  374 396

Moderbolaget 
 2020-12-31  2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden  14 042 723  14 613 726 
Inköp  649 158  179 295 
Försäljningar/utrangeringar  -376 225  -750 298 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  14 315 656  14 042 723

Ingående avskrivningar  -13 668 327  -14 056 876 
Försäljningar/utrangeringar  375 333  714 603 
Årets avskrivningar  -308 169  -326 054 
Utgående ackumulerade avskrivningar  -13 601 163  -13 668 327

Utgående redovisat värde  714 493  374 396



40

ÅRSREDOVISNING 2020 Föreningen Furuboda • Org.nr 838200-5281

NOT 11 FORDON
Koncernen 
 2020-12-31  2019-12-31

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

Ingående avskrivningar  -2 051 421  -2 172 237 
Försäljningar/utrangeringar  0  211 782 
Årets avskrivningar  -98 108  -90 966 
Utgående ackumulerade avskrivningar  -2 149 529  -2 051 421

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

Utgående redovisat värde  417 948  516 056

Moderbolaget 
 2020-12-31  2019-12-31

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

Ingående avskrivningar  -2 051 421  -2 172 237 
Försäljningar/utrangeringar  0  211 782 
Årets avskrivningar  -98 108  -90 966 
Utgående ackumulerade avskrivningar  -2 149 529  -2 051 421

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

Utgående redovisat värde  417 948  516 056
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NOT 12 INVENTARIER
Koncernen 
 2020-12-31  2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden  30 050 075  29 832 436 
Inköp  54 092  118 731 
Försäljningar/utrangeringar  0  -72 189 
Omklassificeringar  543 788  171 097 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  30 647 955  30 050 075

Ingående avskrivningar  -23 345 822  -22 496 016 
Försäljningar/utrangeringar  0  72 189 
Årets avskrivningar  -865 642  -921 995 
Utgående ackumulerade avskrivningar  -24 211 464  -23 345 822

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  3 612 670  3 880 432

Moderbolaget 
 2020-12-31  2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden  30 050 075  29 832 436 
Inköp  54 092  118 731 
Försäljningar/utrangeringar  0  -72 189 
Omklassificeringar  543 788  171 097 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  30 647 955  30 050 075

Ingående avskrivningar  -23 345 822  -22 496 016 
Försäljningar/utrangeringar  0  72 189 
Årets avskrivningar  -865 642  -921 995 
Utgående ackumulerade avskrivningar  -24 211 464  -23 345 822

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  3 612 670  3 880 432
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NOT 13 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGAR
Koncernen 
 2020-12-31  2019-12-31

Värme energianläggning  93 694  93 694 
Renovering internat, matsal, skollokaler folkhögskolan  2 792 733  1 427 932 
Tillgänglighetsanpassningar  0  204 479 
 2 886 427  1 726 105

Moderbolaget 
 2020-12-31  2019-12-31

Värme energianläggning  93 694  93 694 
Renovering internat, matsal, skollokaler folkhögskolan  2 792 733  1 427 932 
Tillgänglighetsanpassningar  0  204 479 
 2 886 427  1 726 105

NOT 14 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGAR
Koncernen 
 2020-12-31  2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden  1 726 105  225 355 
Inköp  2 673 268  4 051 675 
Omklassificeringar  -1 512 946  -2 550 925 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  2 886 427  1 726 105

Utgående redovisat värde  2 886 427  1 726 105

Moderbolaget 
 2020-12-31  2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden  1 726 105  225 355 
Inköp  2 673 268  4 051 675 
Omklassificeringar  -1 512 946  -2 550 925 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  2 886 427  1 726 105

Utgående redovisat värde  2 886 427  1 726 105
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NOT 15 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
Koncernen 
 2020-12-31  2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden  4 666 017  4 651 518 
Försäljningar  -651 344  -636 845 
Inköp  48 865  651 344 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  4 063 538  4 666 017

Utgående redovisat värde  4 063 538  4 666 017

Moderbolaget 
 2020-12-31  2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden  4 666 017  4 651 518 
Försäljningar  -651 344  -636 845 
Inköp  48 865  651 344 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  4 063 538  4 666 017

Utgående redovisat värde  4 063 538  4 666 017

NOT 16 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
Koncernen 
 Anskaff. Bokfört Marknads- 
 värde värde värde 
Marknadsnoterade aktier  2 963 060  2 963 060  5 707 238 
Fonder och likvida tillgångar  1 100 478  1 100 478  756 857 
 4 063 538  4 063 538  6 464 095

Moderbolaget 
 Anskaff. Bokfört Marknads- 
 värde värde värde 
Marknadsnoterade aktier  2 963 060  2 963 060  5 707 238 
Fonder och likvida tillgångar  1 100 478  1 100 478  756 857 
 4 063 538  4 063 538  6 464 095
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NOT 17 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
Koncernen 
 2020-12-31  2019-12-31

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

Utgående redovisat värde  0 50 000

Moderbolaget 
 2020-12-31  2019-12-31

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

Utgående redovisat värde  0 50 000

NOT 18 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Koncernen 
 2020-12-31  2019-12-31

Övriga upplupna intäkter  18 717 169  17 400 405 
Förutbetalda hyror  938 342  1 073 018 
Övriga förutbetalda kostnader  1 270 166  1 054 681 
 20 925 677  19 528 104

Moderbolaget 
 2020-12-31  2019-12-31

Övriga upplupna intäkter  2 934 682  2 442 092 
Förutbetalda hyror  938 342  1 073 018 
Övriga förutbetalda kostnader  794 003  951 450 
 4 667 027  4 466 560

NOT 19 CHECKRÄKNINGSKREDIT
Koncernen 
 2020-12-31  2019-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till  0  1 000 000
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NOT 20 ÄNDAMÅLSBESTÄMDA FONDER
Koncernen 
  Upplösning Avsättning 
 Belopp vid ändamåls- ändamåls- Belopp vid 
 årets bestämda bestämda årets 
 ingång medel medel utgång

Vistelsefond  1 526 258  -196 050  0  1 330 208 
Furuboda Assistans feriefond  350 000  -350 000  0  0 
Fond Alectamedel  1 082 549  0  0  1 082 549 
Donationsfonder  6 141 954  -722 000  11 337  5 431 291 
 9 100 761  -1 268 050  11 337  7 844 048

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

Vistelsefond  1 526 258  -196 050  0  1 330 208 
Furuboda Assistans feriefond  350 000  -350 000  0  0 
Fond Alectamedel  1 082 549  0  0  1 082 549 
Donationsfonder  6 141 954  -722 000  11 337  5 431 291 
 9 100 761  -1 268 050  11 337  7 844 048

NOT 21 LÅNGFRISTIGA SKULDER
Koncernen 
 2020-12-31  2019-12-31 
Förfaller senare än fem år efter balansdagen 
Skulder till kreditinstitut  9 320 863  9 870 711 
 9 320 863  9 870 711

Moderbolaget 
 2020-12-31  2019-12-31 
Förfaller senare än fem år efter balansdagen 
Skulder till kreditinstitut  9 320 863  9 870 711 
 9 320 863  9 870 711
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NOT 22 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Koncernen 
 2020-12-31  2019-12-31

Personalrelaterade kostnader  18 533 009  16 004 970 
Förutbetalda intäkter  9 640 380  3 269 912 
Övriga upplupna kostnader  2 493 124  1 419 567 
 30 666 513  20 694 449

Moderbolaget 
 2020-12-31  2019-12-31

Personalrelaterade kostnader  2 530 760  2 451 432 
Förutbetalda intäkter  9 640 380  3 269 912 
Övriga upplupna kostnader  2 408 883  1 300 616 
 14 580 023  7 021 960

NOT 23 JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET
Koncernen 
 2020-12-31  2019-12-31

Avskrivningar  3 310 243  3 279 200 
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar  893  -4 305 
 3 311 136  3 274 895

Moderbolaget 
 2020-12-31  2019-12-31

Avskrivningar  3 310 243  3 279 200 
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar  893  -4 305 
 3 311 136  3 274 895

NOT 24 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG
Moderbolaget 
 2020 2019

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  1,39 %  1,74 %
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NOT 25 BOKSLUTSDISPOSITIONER

Moderbolaget 
 2020  2019

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

NOT 26 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Moderbolaget 
 2020-12-31  2019-12-31

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

Utgående redovisat värde  100 000  100 000

NOT 27 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  6 292 939  4 513 531

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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NOT 28 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

Moderbolaget

Med avseende på Covid-19 och hur effekten kommer att bli med den pågående pandemin råder stor  
osäkerhet kring den fortsatta utvecklingen. I Furubodas verksamhet kan, beroende på hur vaccinationer 
kommer att genomföras och hur smittspridningen kommer att utvecklas, främst behovet av fortsatt 
distansundervisning på de olika enheterna påverkas.

Vi bevakar dagligen informationen och möjligheten för våra deltagare på Furuboda att erhålla  
vaccinationer och följer även hur vår målgrupp för sommarverksamheten, personer med  
funktionsnedsättning kommer att erhålla vaccinationer. Vi är även beroende av att personal ska kunna bli 
vaccinerade för att kunna genomföra kortkurser under sommaren 2021.
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Föreningen Furuboda
E-post info@furuboda.se   Hemsida www.furuboda.org

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

Framsida En deltagare från Furuboda folkhögskola i Yngsjö 
Baksida Deltagare från Furuboda folkhögskola i Malmö

Föreningen Furuboda har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll

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

