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 Hjärtat ♥väljer

       F
uruboda!

Äntligen som vanligt! 
 Elin med sin assistent Judith 

var två av de som gått på 
sommarens kurser. Läs mer  

på sid 12-13.

Härliga 
sommarkurser!
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När jag skriver detta närmar sig det svenska valet. 
Det finns många politiska frågor som berör Furubodas 
deltagare på olika sätt. Ska vi bygga ett inkluderande 
samhälle måste alla människor beredas möjligheter att 
delta. När jag tänker på demokrati har det blivit 
svårare med åren. Hur kan det vara demokrati om inte 
alla ges möjlighet att delta? Hur ska vi få ihop ett 
hållbart och inkluderande samhälle? 

I tidigare val har det visat sig att personer med 
funktionsnedsättning röstar mindre än andra.  Det är 
också dålig representation i politiska föreningar, trots 
att personer med funktionsnedsättningar är 
medlemmar i politiska partier i ungefär lika hög grad 
som andra. Man vill engagera sig och är intresserad, 
men finns ändå inte med i de politiska rummen.

Skillnaderna mellan resurssvaga och resursstarka 
grupper är stora. Det är lätt att förstå att det inte  
är så lätt att rösta när man lever med en 
funktionsnedsättning. Det finns många hinder  

för att lyckas, både för att kunna ta till sig information 
om olika partier och även praktiskt för att kunna ge 
sin röst.

Vi har alla möjlighet att hjälpa till att förbättra 
förutsättningarna till deltagande för alla. Detta är 
viktigt i ett demokratiskt land. Furuboda driver i dessa 
dagar ett demokratiprojekt med målet att underlätta 
för våra deltagare att kunna rösta. 

Ett stort tack till dig som är med och stödjer vår 
verksamhet och ger fler möjlighet att vara en del av ett 
demokratiskt samhälle.

Varma hälsningar 

Jenny Anderberg, rektor/verksamhetschef

Allas röster räknas och är viktiga!

Postadress 
Föreningen Furuboda, 296 86 Åhus 
info@furuboda.se 
www.furuboda.org

Furuboda Yngsjö 
Furubodavägen 247, 296 92 Yngsjö 
044-781 46 00

Furuboda Malmö 
Fagerstagatan 1B, 214 44 Malmö 
040-644 65 00

Furuboda Kristianstad 
Blekingevägen 6, 291 54 Kristianstad 
044-781 48 21

Furuboda Assistans 
044-781 48 50 
info@furubodaassistans.se 
www.furubodaassistans.se
Ge en gåva 
Bankgiro: 900-5943 
Swish: 900 59 43
Utgivningsplan 
Fyra nummer per år: mars, juni, 
september och december 
Upplaga ca 9.900 ex
Lyssna
Lyssna på Furuboda.Nu som  
taltidning på www.furuboda.org

Ladda ner 
Ladda ner Furuboda.Nu som 
e-tidning på www.furuboda.org
Tryck: Litografen i Vinslöv AB 
Ansvarig utgivare 
Jenny Anderberg 
jenny.anderberg@furuboda.se
Redaktör och layout 
Lena Holst 
lena.holst@furuboda.se 
Omslagsbild 
Bild tagen i samband med 
sommarkursen Solskensvecka 2. 
Fotograf: Pax Axelsköld

Vi har skickat in två Skåneförslag till Region 
Skåne, ett om att det skall finnas fler platser 
för rullstolar på bussar och ett att det skall 
vara enklare att rösta på Skåneförslagen. 

Rösta på dem! Sök på webben: 
Skåneförslaget aktuella förslag.

Bor du i Skåne  
- hjälp oss att påverka!
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INTERNET - EN PLATS FÖR ALLA?

Delaktighet och utbildning, 
oavsett förutsättning!
Genom ditt stöd kan fler personer få chans att gå på Furuboda folkhögskola.
Din gåva gör skillnad.

Bankgiro 900-5943
Plusgiro 900594-3 
Swish 900 59 43 www.furuboda.org

12-13
Yngsjö - sommarkurser och samverkanskurser!
SOMMARENS KURSER I YNGSJÖ HAR VARIT EFTERLÄNGTADE
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Furuboda gymnasieskola är nu igång!
Text: Fredrik Werneskog och Patrik Ljungh Foto: Lena Holst

Skolans personal hade också en känsla av att äntligen 
få sjösätta denna spännande resa tillsammans med 
gymnasieutbildningens första elevkull. Processen att 
skapa ytterligare utbildningsvägar i verksamheten 
Furuboda har pågått under flera år. 
Allt sedan idén kläcktes att starta gymnasieutbildning, 
tills det att tillståndsansökan lämnades in. För att 
sedan övergå i en process där Skolinspektionen 
granskar och beslutar om en fristående huvudman får 
tillstånd till att starta eller ej. Fram till nu, då skolan 
äntligen har börjat har varit en lång, spännande och 
lärorik resa för samtliga inblandade.

En gemenskap där alla kan vara med
Furuboda är nog mest känt för sin folkhögskola, med 
ett utbud av tio olika kurser som fungerar för alla, 
oavsett funktion, intressen och förutsättningar. Att vi 
nu också startar en gymnasieutbildning känns som en 
naturlig fortsättning på det som redan görs i verk-
samheten. Det som kännetecknar vårt arbete i folk-
högskolan blir naturligt att vi också tar med oss in i 
gymnasieutbildningen: Att alla människor har rätt att 
delta utifrån sina förutsättningar, att vi bygger en 
gemenskap där alla kan vara med och att allt vi gör 
bygger på dialog och förståelse.

Ett program och två yrkesinriktningar
Furuboda gymnasieskola innehåller ett program, 

Naturbruksprogrammet, med inriktningarna Trädgård 
och Djurvård. Båda inriktningarna känns naturliga för 
oss, bland annat därför att vi sedan flera år har ett 
växthus på vår anläggning som används i flera kurser 
på folkhögskolan, samt att vi utvecklat en hund-
anläggning där folkhögskolans Hundkurs bedriver sin 
utbildning sedan ett år tillbaka. 

Det gör att anläggningen redan är beskaffad med 
kunnande på dessa områden och det blir en naturlig 
lösning så att gymnasieeleverna kommer att få 
möjlighet att bekanta sig med yrket som hundskötare 
likväl som inom trädgård och odling.

En liten gymnasieskola
Skolan är i det lilla formatet. När gymnasie-
utbildningen är fullt utbyggd om tre år kommer det 
maximala elevantalet att vara 60 elever. Det gör att 
eleverna kommer till sin rätt och kan få under-
visningen anpassad efter sina förutsättningar, varje 
elev ska bli sitt bästa jag. Det kan handla om att få läsa  
i sin egen takt i liten grupp, ta del av de stödresurser 
som vi har tillgång till och att alla elever ska bli sedda.

I lärararbetslaget finns flera nya pedagoger som har 
mycket kunskap med sig in i organisationen, men också 
några av dem som varit medarbetare på Furuboda 
under en längre tid. Den kombinationen i lärar- 
arbetslaget skapar en kreativ dynamik som starkt 
bidrar till Furuboda gymnasieskolas fortsatta 
utveckling tillsammans med de fantastiska eleverna.

När eleverna har fullbordat sin utbildning, om ca 3 år, 
kommer de kunna gå vidare till fortsatta studier eller 
arbete inom djurvård och trädgård, branscher som 
växer och är i stort behov av personal.•

Den 16 augusti öppnade Furuboda 
gymnasieskola upp dörrarna för sina 
första elever. Förväntansfulla samlades 
eleverna i aulan för upprop där nya 
klasskamrater träffades för första 
gången och nya relationer skapades. 

Eleverna hälsades välkomna av Fredrik Werneskog, 
rektor och Jenny Anderberg, verksamhetschef.

Rebecka Müller, en av de nya eleverna klipper bandet,  
nu är skolan invigd även som gymnasieskola!
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Några lärare är nyanställda och några har funnits länge på Furuboda, då på 
folkhögskolan. Vi har bett alla lärare på gymnasieskolan berätta vad de vill för att 
eleverna blir sitt bästa jag. 

Tina Arup 
Lärare
- Min målsättning är att inspirera, ge glädje i att 
lära sig våra vanligaste växt- och djurarter, men 
även hur de samverkar i olika naturtyper. 

Yvonne Legetth 
Lärare
- Jag tror att alla kan, fast på många olika sätt. 
Jag tror också på att tillit ger förtroende och att 
det kan vara vägen till en bra relation 
människor emellan. 

Petra Olsson 
Specialpedagog/lärare
- Lite som Pippi Långstrump säger: ”Detta har 
jag aldrig provat förut så det klarar jag nog”. Att 
växa som individ och tro på sin egen förmåga!   

Max Lindhed 
Lärare
- Jag vill förmedla glädjen i mina under-
visningsämnen och glädjen i att pröva och lära 
sig nya saker och känslan av att lyckas. 

Emma Pettersson 
Lärare
- För mig är det viktigt att eleverna känner sig 
trygga så att de kan utvecklas och vara nyfikna. 

Torbjörn Nilsson 
Lärare
- Jag bidrar med yrkeserfarenhet, engagemang 
och positiv Furuboda anda.

Christina Lindberg 
Lärare
- Att våga se möjligheter och våga testa. 
Furubodas fantastiska miljö, natur i samband 
med härliga bemötande människor, gör det 
enklare att bli sitt bästa jag. 

Marina Persson  
Skolassistent
- Jag kan bidra med två öron som är bra på att 
lyssna. Att inge lugn och skapa trygghet brukar 
jag också få höra att jag är bra på. 

Låt oss presentera: Furubodas 
gymnasielärare!

5
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Furuboda är godkänd gåvomottagare för skatte-
reduktion. Det innebär att du som givare kan få 
avdrag på skatten för de gåvor du ger till oss. 

På så sätt kan du ge fler deltagare på Furuboda en 
ljusare framtid, utan att det kostar dig något mer. 

För att det ska bli aktuellt med skattereduktion 
krävs det att du som givare ger minst 200 kr per 
gåvotillfälle och att du skänker minst 2000 kr under 
året till Furuboda och/eller andra godkända 
gåvomottagare.

Läs mer på www.furuboda.org/stod-oss

Få skattereduktion
på dina gåvor till Furuboda

Bli medlem!
Är du ännu inte medlem i Föreningen Furuboda? 
Varmt välkommen att komma med! Som medlem tar 
du ställning för vår vision: “Självständiga och ansvars-

tagande människor med full delaktighet i ett öppet och 

tillgängligt samhälle”, får vår tidning Furuboda.Nu  
4 gånger/år och medlemspris på vissa arrangemang. 

För att bli medlem, betala in medlemsavgiften på 
120 kr via inbetalningskortet i tidningen, eller till 
plusgiro 900594-3, bankgiro 900-5943 eller Swish 
900 59 43. Notera att det är en medlemsavgift, samt 
namn och personnummer eller adress.

Bli månadsgivare - ett enkelt 
sätt att stödja Furuboda!
Är du intresserad, läs mer på www.furuboda.org eller 
kontakta Monica Deger via tel. 044-781 48 02 eller 
e-post monica.deger@furuboda.se. 

Ge en gåva
Din gåva är betydelsefull! Bidra genom att ge en gåva 
med inbetalningskorten som följer med tidningen eller 
betala in till plusgiro 900594-3, bankgiro 900-5943 
eller Swish 900 59 43. 

Uppvaktning och minnesgåva
Vill du ge en gåva i samband med födelsedag eller 
bortgång? 
Vi skickar ett gratulations- eller minnesblad. Meddela 
oss uppgifter om vem det gäller och vad ni vill att det 
ska stå i bladet via tel. 044-781 46 32 och gör din in-
sättning till bankgiro 900-5943 eller Swish 900 59 43.

Höstterminen är nu i full gång
Kvällarna blir mörkare, nätterna svalare och det börjar 
bli dags att leta fram en tjockare jacka från garderoben. 

Varmt välkommen att besöka Furubodas restaurang i 
Yngsjö för en värmande kopp kaffe - eller kanske en glass 
för att tänka tillbaka på sommaren? Vi serverar även 
lunchbuffé mellan kl. 11.30 - 13.30 på vardagar. Aktuell 
meny hittar du på www.furuboda.org.

Hösten bjuder, som sig bör på Brasaftnar med Paul 
Skoog och gäster - läs mer i kalendariet på nästa sida. 
Varmt välkomna!

Har du betalt din 
medlemsavgift?
I första numret av Furuboda.Nu för 2022 fanns 
inbetalningskort för 2022 års medlemsavgift. Om du 
ännu inte betalat, passa gärna på att göra det nu! 
Har du inte kvar den tidningen går det även bra att 

betala in medlemsavgiften via plusgiro 900594-3, 
bankgiro 900-5943 eller swish 900 59 43. Kom då ihåg 
att notera att det gäller medlemsavgift, samt namn och 
personnummer eller adress. 

Adressändringar och 
korrigeringar
Om du upptäcker något fel till exempel med din adress, 
om du får flera tidningar eller om någon du känner 
inte fått sin tidning, kontakta oss gärna på e-post 
carina.rosqvist@furuboda.se eller tel. 044-781 46 32  
så rättar vi till det! Där kan du även meddela din nya 
adress om du flyttar.

Värva nya medlemmar!
Tillsammans blir vi starkare! Uppmuntra gärna familj, 
släkt och vänner att bli medlemmar i Föreningen 
Furuboda. För mer information, se ”Bli medlem” ovan. 

Stort tack för ditt stöd!

Medlemsrutan  - tack för att du är medlem!

Kom med i Föreningen Furuboda!
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Mona G kommer den 14 
september, Krister Wrambjer 
den 12 oktober och Magnus 
Lang den 9 november.

Brasaftnar i höst

Höst med mysiga 
Brasaftnar! 

Välkommen till Furuboda i höst! Furuboda 
bjuder på tre brasaftnar, den 14 
september, 12 oktober och 9 november. 
Kom och njut av härlig musik!
Paul Skoog och Niclas Warntoft underhåller 
tillsammans med inbjudna gäster. På Brasaftonen den 
14 september kommer Mona G att spela och sjunga 
låtar som tilltalar alla. Den 12 oktober kommer 
Krister Wrambjer, etablerad musiker att underhålla 
och den 9 november kommer Magnus Lang, vis-

sångare att bjuda på klassiska 
sånger.
Pris: Medlemmar i föreningen 
Furuboda betalar 100:- 
icke medlemmar betalar 125:-
Varmt välkomna!

Gör studiebesök till oss!

Kom och fira en hejdundrande nyårsfest tillsammans 
med nya och gamla vänner! Tipsa också gärna någon 
som du tror vill fira nyår på Furuboda!  
Varmt välkomna!

Kostnad 

Deltagare: 4995 kr 
Medföljande assistent: 2900 kr

Anmälan 
Senast 31 oktober 2022 - därefter i mån av plats. 

Kontakt 

Anmälan, boende och praktiska frågor:  
Martina, tel. 044-781 46 34. 

Information om programmet:  
Annica, tel. 070-880 60 99.

Nyårsexplosion 2022-2023!

30 december 2022
- 2 januari 2023

Föreningar och turistgrupper
Välkommen att besöka Furuboda och se verksam-
heten. Paul Skoog berättar, spelar och sjunger. Vi 
serverar mat och kaffe, allt efter önskemål. Paul gör 
också besök i föreningar, kyrkor och organisationer.
Information och bokning 
044-781 46 10, bokningen@furuboda.se

Studiebesök för blivande deltagare
För dig som vill söka till en läsårskurs.
Information och bokning 

Skolkansliet: 044-781 46 36, fhsk@furuboda.se
Studiebesök till folkhögskolan 
Vår pedagogiska grund, tillgänglighet, bemötande, 
assistans och omsorg.
Information och bokning 
Receptionen: 044-781 46 00, info@furuboda.se

Ambassadörsföreläsningar 
I våra ambassadörsföreläsningar kan du ta del av egna 
livsberättelser om hur det är att leva med funktions-
variation. Låter det intressant? Hör av er för mer 
information och om bokning!
Information och bokning: 

ambassaden@furuboda.se

Fira in det nya året på Furuboda! Äntligen 
laddar vi för en Nyårsexplosion igen, med 
festliga dagar för dig mellan 18 och 40 år. 
Vi möts i musiken, kreativiteten och 
gemenskapen i olika aktiviteter.

7
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Sommarkvällar på 
Furuboda är mycket 
uppskattade. Paul 
spelar tillsammans 
med inbjudna 
gäster. Denna bild är 
från den senaste 
Sommarkvällen den 
10 augusti. I höst är 
tre Brasaftnar  
inplanerade. Vill du 
gå på dem, anmäl 
dig i god tid, de är 
mycket populära.

Paul Skoog har en speciell känsla för Furuboda. Han är 
uppväxt i närheten, och var bara 13 år då föräldrarna, 
Ernst och Ella Skoog, startade upp verksamheten 1960. 
Det var naturligt att han och hans syskon hjälpte till 
med olika göromål när de inte gick i skolan, hela 
familjen var engagerad i Furubodas nystartade och 
viktiga verksamhet. 

Bodde ett tag i Örebro
1967 gjorde han lumpen utanför Örebro. Där blev han 
kvar efter det militära för att jobba som bil-mekaniker 
och fick sedan jobb som leveranschef på Philipsson. 
Han hade i gymnasiet gått fordonsteknisk linje, så det 
var naturligt att jobba med bilar. Under tiden Paul var i 
Örebro hade verksamheten vuxit på Furuboda, och 
Ernst och Ella ville gärna att han skulle komma 
tillbaka. 

Det har gått några år sedan Paul Skoog 
började på Furuboda, 50 år i augusti. 
Det vill vi från Furuboda uppmärk-
samma med en artikel, vad han varit 
med om genom Furuboda. Det är lite 
av ett äventyr, med resor, konserter och 
TV-framträdanden, kort sagt mycket kul 
händer där Paul har ett finger med i 
spelet! 

Furubodagruppen
Paul lät sig övertalas och 1972 bar flyttlasset tillbaka 
till Furuboda. Han började först som fritidsledare och 
assistent, jobbade där det behövdes, Furuboda 
fungerade på denna tid som ett familjeföretag. Paul har 
alltid varit intresserad av musik och att spela och 
sjunga och 1974 startade han Furubodagruppen. 

I Furubodagruppen deltog personal, deltagare, 
kompisar och även Ernst var med i gruppen. Gruppen 
blev snabbt en viktig kanal för insamling till 
Furubodas viktiga verksamhet. Musikgruppen var 
med fem gånger i TV, på denna tid när det bara fanns 
en TV-kanal var det ett enormt stort genomslag och 
bidrog till att Furuboda blev känt. Gruppen turnerade 
även en del, bl.a. till Gotland, i Götaland och i Skåne. 

Man sände också flera TV-gudstjänster från Furuboda, 
från aulan. Allt sammantaget gjorde att Furuboda vid 
denna tid fick många bidrag och gåvor, vilka gjorde att 
man kunde utveckla verksamheten vidare. En 
handikappanpassad buss kunde köpas in till Furubodas 
verksamhet som gjorde att deltagarna kunde komma 
ut på ett annat sätt. 

Tidning och mässor
Paul började jobba alltmer med information för 
Furuboda. Främst i tidningen Tallkotten som under 
2000 bytte namn till Furuboda.Nu. Det blev även en 

Text: Lena Holst Foto: Lena Holst samt inskannade CD-omslag och Furuboda.Nu nr 3 2001

Paul Skoog - Furuboda i mitt hjärta!

8
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Paul har genom 
åren gett ut 20 
olika produktioner. 
Först kassetter och 
EP-skivor, sedan 
åtta LP- och sju 
CD-skivor. Mycket 
sång och musik 
och mycket med 
anknytning till 
Furuboda!

Furuboda.Nu från 2001 nr 3. Artikeln berättar att 
Paul besöker föreningar med musik och 
information om Furuboda.

Paul Skoog - Furuboda i mitt hjärta!

del mässor genom åren, där Paul var en av dem som 
förberedde och sedan stod i Furubodas monter.

Besökare till Furuboda
Fler och fler ville komma på studiebesök till Furuboda. 
Det blev naturligt att Paul blev den som tog hand om 
besöken. Från april fram till midsommar och på 
hösten när det är utfärdstider är det som gällt, sedan 
1980-talet fram till pandemin satte stopp. Furuboda 
har numera åter öppnat upp för studiebesök, det är 
antingen Paul eller Per ”Pax” Axensköld som nu visar 
upp verksamheten.

Skolresor till många olika platser
Något Paul även har varit engagerad i är Furubodas 
skolresor. En period gjorde man en skolresa varje år 
för hela skolan samtidigt, ca 25 deltagare och deras 
assistenter, blev ca 100 personer totalt. Detta var ett 
stort projekt, man reste bl.a. till Grekland, Mallorca, 
Cypern och Teneriffa. Med tiden kortades resorna till 
närmare resmål och mer klassvis. Som Paul säger:  
- Allt har sin tid. 

Brasaftnar, Sommarkvällar och Valborg
Numera är Paul mest engagerad i Brasaftnar, 
Sommarkvällar och Valborg. Han gillar att hålla i 
musikevenemang och att förmedla sång och glädje och 
det är uppskattat, det brukar vara fullsatt på alla 
evenemang som Furuboda anordnar. Under åren har 
det inbjudits till över 400 Brasaftnar och 
Sommarkvällar. 

9

En gest och ett tack
Paul är även engagerad i insamling till Furubodas 
verksamhet. Insamlingen och det stöd Furuboda får 
från allmänheten är oerhört viktig för Furubodas 
verksamhet då det statliga bidraget idag inte täcker alla 
utbildningskostnader för personer med funktions-
nedsättningar. 
Furuboda är även noga med att lägga kransar på 
gravarna på Allehelgona till de personer som testa-
menterat till Furuboda. Till gravar i östra Skåne åker 
Paul ut och lägger kransar, till gravar på andra ställen i 
Sverige, samarbetar Furuboda med församlingen för 
att få hjälp med den tjänsten. 

Furuboda i mitt hjärta
När denna tidning skrivs har nyligen sommarens sista 
Sommarkväll varit och planeringen för höstens 
Brasaftnar är precis klar. Pauls hjärta klappar för 
Furuboda, precis som titeln på en av sina CD-skivor  
- Furuboda i mitt hjärta!
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Rimliga villkor för den personliga assistansen är en 
pågående kampanj som Furuboda Assistans stödjer 
fullt ut. Kampanjen bedrivs av bland annat 
Kommunal, flera assistansbolag samt flera 
funktionsrättsföreningar där man kämpar för:

• Rättvis ersättning för ett livsviktigt arbete 
• Personlig assistans av god kvalitet och kontinuitet 
• Stabil ekonomi och möjlighet till att utvecklas

För den som lever med omfattande 
funktionsnedsättning betyder den personliga 
assistansen allt. Möjlighet att delta, bidra och att leva 
ett självbestämt liv. En mänsklig rättighet som 
assistansen tillgodoser på ett både flexibelt och 
kostnadseffektivt sätt.

Ett stort ansvar
Att arbeta som personlig assistent innebär ett stort 
ansvar. Det ställer stora krav på yrkesskicklighet, 
integritet och lyhördhet.  Det kräver kontinuerlig 
fortbildning, arbetsledning och löner som stiger i takt 
med övriga samhället. Annars blir personlig assistent 
ett yrke som färre söker sig till och som färre väljer att 
stanna kvar i. Och utan kvalificerade assistenter ingen 
personlig assistans. Därför behöver den statliga 
ersättningen räcka till för att öka attraktiviteten i detta 
yrke, både när det gäller lön, utvecklingsmöjligheter 
och övriga arbetsvillkor.

Lönenivån behöver höjas
År efter år ser vi hur villkoren för den personliga 
assistansen urholkas. I snart ett decennium har 
assistansersättningen tillåtits halka efter löner och 
övriga kostnader. Idag ligger statens ersättning för 
personlig assistans på 319,70 kronor per beviljad och 
utförd assistanstimme. För att vi ska komma i nivå 
med den allmänna löneutvecklingen igen skulle 
assistansersättningen behöva höjas till 350 kronor per 
timme. Det krävs för att uppnå den kvalitet och 
kontinuitet i assistansen som är lagfäst i LSS – rimliga 

villkor. Vi behöver ett 
ersättningssystem som går att 
lita på. Som följer assisten-
ternas löneutveckling. Som 
gör det möjligt att ge assistans 
av god kvalitet. Och som ger 
de assistansberättigade lugn 
och ro i vardagen. 

Stöd kampanjen 
Rimliga villkor!
Den statliga assistansersättning måste räcka till allt 
som krävs för personlig assistans av god kvalitet. 
Rättvis ersättning för ett livsviktigt arbete. Vi 
uppmuntrar er att stödja kampanjen, sprid budskapet 
samt att skriva under namninsamlingen! Tillsammans 
för den personliga assistansen! Tillsammans för 
rimliga villkor! 

Skriv under här:  
www.rimligavillkor.se/skriv-under •

Rättvis ersättning för  
ett livsviktigt arbete! 

"Du är mina ben, min röst, mina armar, mitt fokus, min assistent. Vi har inte en 
chans utan personlig assistans. Våra assistenter har ingen chans utan rimliga 
villkor. "

Text och foto: Helena Jangtun Rosendal, Furuboda Assistans
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Hur många personer har 
personlig assistans?

I mars 2022 hade 13 574 personer assistans-
ersättning från Försäkringskassan. Antalet var 
som högst 2015 och har därefter minskat på 
grund av en tuffare tillämpning.

”För mig med omfattande funktions-
nedsättning betyder den personliga 
assistansen allt! Den är nödvändig för att 
mitt liv ska fungera.” 

”Alla ska ha lika värde och frihet. Assistans är en del av 
detta och även överlevnad för brukare och familjer. De 
förtjänar en rimlig lön och fler som arbetar med 
assistans behövs.”

”Att ständigt ha en annan människa precis intill är inte 
lätt. Det blir en väldigt speciell relation och det tar tid 
att utveckla en fungerande assistans. Därför är 
kontinuiteten avgörande. Och att kunna erbjuda våra 
assistenter rimliga villkor är en förutsättning för 
varaktiga anställningar.”

”Jag skriver under för att personlig assistans är viktigt 
för alla i Sverige och det är beklagligt att ersättningen 
är så låg. Vilken annan tjänst i Sverige går att köpa för 
320 kronor per timme? Assistenter behöver schyssta 
villkor och konkurrenskraftiga löner för sina 
kvalificerade arbetsuppgifter.”

”Jag vill att mina assistenter ska ha betalt efter sina 
kvalifikationer. Kunniga och oumbärliga för mig. 
Dom är värda mycket mer än dom får betalt idag. Jag 
vill att dom känner sig uppskattade även i 
lönebeskedet.”

”När assistansen kom in i våra liv började vi leva igen”

Vad betyder 
den personliga 
assistansen i 
din vardag? 
Vad betyder 
den för ditt liv? 
Många människor vet så lite om 
hur den personlig assistans 
fungerar och hur betydelsefull 
den är för oss som lever och 
arbetar med den. Citaten 
nedan är några av alla 
berättelser om hur försämrade 
villkor drabbar både assistenter 
och alla som lever med 
personlig assistans. Rimliga 
villkor är avgörande och nu 
måste vi tillbaka dit. 

11
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Konserter i aulan och tävlingar  
med badankor i simhallen. Härligt 
att vara ute med flotten på Helge å.

Yngsjö - sommarkurser och samverkanskurser!
Morgonsträck  
vid utescenen. 
Nu börjar dagens 
äventyr!

Vattenkrig är 
hejdlöst kul!

Mysig allsång vid 
utescenen på 
eftermiddagen.

Sång och 
musik är 
livet!

Sommarvecka, Skapandevecka, Sound & Action (mini), 
Sommar&Sol och Solskensveckor, detta års sommarkurser 
började visst alla på bokstaven S, som det kan bli… 
Äntligen var allt som vanligt igen, efter två 
år med restriktioner! HURRA! Glädje, lycka och 
längtan är nog tre ord som lätt beskriver den känsla 
som har upplevts på Furuboda i sommar både av del-
tagare, ledare och assistenter. Det har sjungits allsång, 
tävlats, badats, sportats, åkts flotte, motorcykel och 
cabbe. Det har testats på Hittaut, rullstolsrace, skytte, 
instrument och mycket mer. Många deltagare har 
vågat testa något nytt, några deltagare njuter av det 
som man redan känner till och gillar, möjligheterna är 
många under en sommar på Furuboda!

Morgonsträck till musik inleder en kursdag 
på Furuboda, därefter går man till temagrupp som 

man valt efter intresse. Det kan vara musik av olika 
genrer, idrott, actiongrupp ute eller inne med olika 
aktiviteter eller en kreativ skapandegrupp i ateljén. Att 
åka flotte, 4-hjuling och cabbe, kan t.ex. förgylla 
eftermiddagarna. Programmet på kvällarna varierar 
mellan strandstugehäng, karaoke, tävlingar, hjulafton 
(MC-klubb på besök) disco och mycket mera! Det är 
ingen hejd på roligheter och äventyr!

När en kursvecka är slut kan det vara svårt att 
ta farväl av varandra, så då har vi mottot att vi aldrig 
säger hejdå, utan vi säger…Vi ses igen!•
Annica Nordqvist, kortkursansvarig/arbetsledare 
ambassadörer

Måleri i ateljén och häftigt disco 
på lördagskvällen!
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                             Yngsjö

Vad är samverkanskurser?
En samverkanskurs:
• sker i samarbete mellan Furuboda och en ideell  
 förening, fackförbund eller idrottsförening.
• ökar kunskapen om funktionsnedsättningen och   
 förbättrar möjligheterna att delta i samhällslivet. 
• är organiserad utifrån gruppens önskemål och 
  förutsättningar. Kurstiden kombineras med olika  
 aktiviteter.
Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss på  
info@furuboda.se eller 044-781 46 05.

Mellan juni och augusti har vi haft tio sam-
verkanskurser med olika föreningar och deltagare med 
olika bakgrunder och behov. Kurserna är i samverkan 
mellan Furuboda folkhögskola och olika föreningar 
för personer med någon funktionsnedsättning och 
deras anhöriga. 

Vi välkomnar små och stora grupper, från lokala och 
regionala föreningar, eller rikstäckande träffar som 
erbjuder möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan 
individer och familjer, boende i olika delar av landet. 

Målgruppen kan vara unga vuxna eller äldre, för 
personer med funktionsvariation eller även för deras 
anhöriga, vissa är familjeläger som ger tillfälle att lära 
känna andra familjer som lever i liknande situationer. 
Vid familjeläger går föräldrarna på föreläsningar och 
fördjupar sig i ämnen som ska hjälpa dem att hantera 
funktionsnedsättningen som de själva eller en anhörig 
har. Under tiden engageras barnen av fritidsledarna i 
olika spännande aktiviteter.

Det handlar om personer med olika bakgrunder men 
ett gemensamt intresse och behov att diskutera och 
dela med sig av erfarenheter, hitta lösningar på 
svårigheterna orsakade av funktionsnedsättningen, få 
känna samhörighet och växa i sin roll tillsammans. 

Programpunkterna i en samverkanskurs 
kan variera och aktiviteterna vara allt från före-
läsningar till vattenrörelser, från åtskilda diskussions-
grupper till balansträning för blinda eller dövblinda, 

från utbildning i HLR till träning i att laga mat med 
bara en arm. De olika behoven styr kursupplägget och 
trevliga inslag med musik, god fika eller en promenad 
till stranden förgyller vistelsen.

Många grupper kommer tillbaka där de 
flesta känner varandra, i andra lär deltagarna känna 
varandra under de gemensamma dagarna och knyter 
nya goda kontakter. Några av årets föreningar har 
redan bokat in sig igen och vill komma tillbaka nästa 
sommar vilket är ett fint bevis på att de trivs hos oss.
Följande föreningar samverkade med oss denna 
sommar; Grunden Malmö, Grunden Sösk, Verdandi 
Söder, Riksförbundet Ehlers-Danlos Syndrom, 
Epilepsiföreningen Norra Skåne, Synskadades 
Riksförbund i Skåne, FSDB Skåne och Afasi Skåne.•
Till alla som deltog i år vill jag säga…  

Tack för denna sommar och välkommen åter! 

Donatella Prete, ansvarig för samverkanskurserna

Sommarens alla härliga samverkans-
kurser är nu genomförda och blev 
mycket lyckade.

Mysiga bilder från samverkanskurser! Från vänster; 
rörelse- och balansträning med FSDB Skåne, 
Grunden Malmö (grupp 1) är ute med gula cabben, 
familjeläger med Riksförbundet Ehlers-Danlos 
Syndrom och Grunden Malmö har kakbak (grupp 2).

Yngsjö - sommarkurser och samverkanskurser!
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Hösten är här, och även om en del av oss har svårt 
att släppa taget om värmen och försöker hålla oss kvar 
– vid grillen, stranden och den icke förpliktigande 
tillvaron – så gör den sig ändå påmind: vardagen med 
sina inrutade tider, sin önskan om effektivitet, och 
med det avtagande ljuset. I Kristianstad sätter vi i 
detta nummer strålkastarljuset på fyra verksamheter: 
Vårdutbildningen, Allmän Kurs, Demokratiprojektet 
samt ett nytt samarbetsprojekt tillsammans med 
Kriminalvården i Kristianstad.

Det är alltid något speciellt med terminsstart. Man går 
från noll till hundra på bara några timmar. Ena dagen 
är de inte där och nästa dag är de överallt – deltagare, 
förväntansfulla och spända, all over the place. Ena 
dagen har man teorier och planer i huvudet som i 
maklig ton samklingar med varandra, för att nästa dag 
finna desamma utspridda över golvet likt ett tappat 
paket Oboy! Och där mitt emellan idé och verklighet 
formar och formas vi. 

En ny kull deltagare  har välkomnats till 
Furubodas Vård- och omsorgskurs och ett drygt 
tjugotal deltagare ger sig i kast med de första 
momenten. Nytt för i höst är att den här kursen 
finansieras via deltagarveckor och bedrivs som en ren 
folkhögskolekurs. Två års studier och praktik väntar 
deltagarna.

Allmän Kurs Kristianstad växlar upp och till 
höstens kurs välkomnar vi trettio 

deltagare, jämfört med de 
tidigare tjugo. 

Det blir en ny situation som är både spännande och 
utmanande, både för deltagare och för lärarlaget! 
Mohammed Farid Safi vikarierar som ny lärare i 
grundläggande matematik from hösten och vi 
välkomnar det tillskottet i lärarlaget. Mohammed har 
tidigare varit deltagare på Allmän Kurs. 

Vi har också ett Demokratiprojekt i gång som vår 
studie- och yrkesvägledare Pernilla initierat under 
sommaren. Tanken är att det ska öka det samhälleliga 
(och eventuellt politiska) medvetandet och 
engagemanget, samt stimulera tänkande och agerande 
inför valet i september. ”… full delaktighet i ett öppet 
och tillgängligt samhälle”, ni vet.

I samarbete med Kriminalvården planerar 
Furuboda Kristianstad att genomföra en kurs av 
vägledande karaktär, med inslag av livssamtal och 
praktiska moment. Deltagarna kommer att bestå av 
interner som avtjänat sitt straff och vill komma vidare 
med livet. Syftet är att ge dessa möjlighet till om-
orientering och till att förbereda sig för en kommande 
arbetsmarknad.

En längre tids växtverk har resulterat i att 
Kristianstadskontoret från och med i höst hyr nya 
lokaler, alldeles intill de befintliga. Lokalerna rymmer 
många drömmar och möjligheter, men i dagsläget är 
det ännu inte helt klart vilken eller vilka verksamheter 
som ska bedrivas där.

Tänk att vi får vara med och göra skillnad – även den 
här hösten! I nästa nummer ger vi en inblick i det 
vägledande arbetet mot sysselsättning, och i den 
omfattande språkverksamheten.•

Mycket på gång i Kristianstad!
Bilder från terminstarten den 25 augusti för de långa kurserna på Furuboda Kristianstad. Man är passande 
i nya lokaler som kommer att fyllas med spännande möjligheter. 

             Kristianstad
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Det finns flera orsaker till att internet inte blir en tillräckligt inkluderande plats.  
På Furuboda i Malmö har vi arbetat med två olika typer av lösningar på just  
detta genom två europeiska projekt inom nätverket Erasmus+; #respACT och 
Users as Experts.
När webbplatser och appar inte är tillgängliga 
utestängs vissa personer från att till exempel ta del av 
information och vara aktiva samhällsmedborgare. 
Kraven på tillgänglighet för offentliga aktörer i EU har 
skärpts men det finns fortfarande stora skillnader i 
förståelse för behovet av webbtillgänglighet, kunskap 
om vad som kan göras annorlunda och faktisk 
förändring. De som däremot har kunskapen om vad 
som krävs för att en hemsida ska vara tillgänglig och 
vilka konsekvenser brister kan få är personer som 
själva drabbas av bristerna. 

I projektet User as Experts har fyra europeiska 
organisationer tagit fram en metodik för att ta vara på 
erfarenhetsbaserad expertis generellt och specifikt 
kopplat till webbtillgänglighet. En användarexpert 
med personliga erfarenheter av exkludering kan skapa 

Internet – en plats för alla?

                                   Malmö

Användare som experter
Under läsåret 21/22 har vi utbildat sex användar-
experter inom webbtillgänglighet i kursen 
Användare som Experter. De går nu vidare till 
andra uppdrag för att fortsätta att göra samhället 
mer tillgängligt.  
Har du ett uppdrag till våra användarexperter? 
Kontakta helena.jonsson@furuboda.se.

Workshopen Internet – en plats för alla?  
Att motverka otillgänglighet och näthat på webben

nya möjligheter för ökad förståelse, kunskap och 
engagemang för faktiskt förändring så att alla får 
samma möjligheter att delta även på internet.

En annan aspekt av inkludering på nätet 
handlar om samtalsklimatet och vilka budskap som 
sprids. Främlingsfientlighet, rasism och andra typer av 
hat mot grupper och enskilda individer förekommer 
också på internet i form av näthat och nätmobbing. I 
projektet #respACT har tre europeiska organisationer 
utbytt erfarenheter och utforska olika metoder för att 
sprida kunskap och utbilda andra utbildare. Genom att 
skapa verktyg som underlättar för utbildnings-
anordnare att arbeta med värde-
gemenskap, tolerans och inkludering 
med sina deltagare kan arbetet  
göra skillnad för fler.•

27 september är det dags för workshopen 
Internet – en plats för alla? Att motverka 
otillgänglighet och näthat på webben. Under en 
halvdag träffas utbildningsanordnare, 
civilsamhällesaktörer och andra intresserade i 
Malmö för dialog och erfarenhetsutbyte. 
Är du intresserad av att delta?  
Maila helena.jonsson@furuboda.se för 

information om eventuellt lediga platser.
Genom att arbeta för att motverka hat och 
främja tillgänglighet kan vi inte bara göra skillnad 
för enskilda individer. Det är också en del av det 
större arbetet som handlar om att skapa ett 
inkluderande demokratiskt samhälle som värnar 
om allas mänskliga rättigheter.

Genom Erasmus+ finansierar EU insatser för 
internationellt samarbete och utbyte inom 
utbildning, ungdomsfrågor och idrott. Under 
perioden 2021-2027 är det särskilt fokus på initiativ 
som främjar inkludering, hållbarhet, digitalisering 
och ungas delaktighet  
i det demokratiska livet.

Nätverket Erasmus+
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Så är det inte. För en ung kvinna på 19 år som vill 
gå på en folkhögskola, flytta hemifrån light, prova sina 
vingar och lära sig kul saker, får inte det för hand-
läggarna i kommunen hon bor. Varför? Ja det är 
frågan. Den möjliga deltagaren på folkhögskolan har 
Downs syndrom, och behöver stöd – boendestöd – och 
det skall hemkommunen stå för. Enligt Social-
tjänstlagen har hon rätt till det stödet och de flesta 
kommuner bedömer att deras medborgare med 
särskilda behov får det stödet på den ort de önskar, 
men inte alla kommuner.

Första tanken är att kommunen som nekar gör det för 
att spara pengar, men nej, de sparar inget, den unga 
kvinnan kommer att få boendestöd och daglig 
verksamhet, men inte där hon själv vill och inte på det 
sätt hon själv önskar. Lagen är rättvis men inte vissa 
kommuners bedömningar. Alla får inte samma 
chanser i livet, en del råkar bo i ”rätt” kommun, andra  
i ”fel” kommun.

Det här vill vi på Riksförbundet FUB och 
Furuboda folkhögskola, ändra på. Alla som 
önskar ska få prova sina vingar där de känner att de 
vill utvecklas och lära sig nytt, inte att hemkommunen 
stoppar en ung kvinnas önskan att få leva sitt liv.

Den unga kvinnan bor i Hässleholms kommun, det var 
på Furuboda folkhögskola hon ville bo på internat. Nu, 
istället för att få gå på skolan, får hon och hennes 
föräldrar ägna sig åt att överklaga till Förvaltnings-
rätten. Om hon får rätt, det är alltid svårt att säga 
innan, men det finns flera domar tidigare där 
personen som önskat boendestöd utanför hem-
kommunen fått rätt. Men de har att kämpa mot en 
kommun med allt vad det innebär.

I FN konventionen om de mänskliga rättigheterna står 
det i Artikel 7: Alla är lika inför lagen och är be-

rättigade till samma skydd av lagen utan diskrimi-
nering av något slag. I del av Artikel 26 står det: Den 
högre utbildningen skall vara öppen för alla med 
hänsyn till deras förmåga. Tjejen i fråga skulle väl 
klara av utbildningen på Furuboda folkhögskola hon 
önskar gå.

Ingen människa i Sverige, med eller utan 
funktionsnedsättning, ska behöva kämpa mot en 
kommun när lagen och FN konventionen om de 
mänskliga rättigheterna är tydliga. När det Globala 
målet nummer 4 i Agenda 2030 säger; God utbildning 
till alla. Hässleholms kommun verkar ha missat det.

För att skapa delaktighet och utbildning för alla, 
oavsett förutsättning, behöver tre krav uppfyllas;
•  Alla kommuner behöver bedöma lagen lika

•  Lagen och förordningar behöver följas i både teori  

 och praktik

•  Unga vuxna i Sverige ska kunna välja den skola de  

 vill studera på

När detta är gjort följer Hässleholms kommun och 
andra kommuner Sveriges lagar, de Globala målen och 
FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Först då 
blir det rätt både på papperet och i verkligheten, för 
alla, med eller utan funktionsnedsättning. För allas 
lika rätt och värde. •

De flesta vill att saker och ting skall vara 
rättvist, och att alla skall behandlas lika, 
att lagar och regler skyddar alla så det 
du har rätt till, också är min rätt. Allas 
lika rätt och  värde.

Fyra deltagare, en med sin assistent, på Furuboda 
folkhögskola.

Text: Jenny Anderberg, Föreningen Furuboda, Jeanette Persson och Gerd Johansson, FUB 
 Foto: Lena Holst

Lagen är rätt  
– men bedömningen är inte rättvis


