Effektrapport 2019
Föreningen Furuboda
Genom ditt stöd kan fler personer få chans till utbildning.
Din gåva gör skillnad.

Org.nr 830200–5281

www.furuboda.org
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Bankgiro 900-5943

Om Föreningen Furuboda

Furuboda är en ideell förening, sedan 1960. Fokus i verksamheten är enskilda individers utveckling och inkludering i samhället. Som icke vinstdrivande organisation har vi ett annat perspektiv
än företag och myndigheter. Vi gör ingenting för att skapa vinst eller för att vi måste. Vi gör det
för att det behövs och för att vi har engagemang, kompetens och erfarenhet att bidra med.

Organisatoriskt sammanhang
Furuboda folkhögskola i Furuboda/Yngsjö
Mötas – Lära – Växa

Furuboda folkhögskola i Furuboda/Yngsjö erbjuder ett antal olika kurser. Vi har allmän kurs på
olika nivåer och särskilda kurser med inriktning mot bland annat musik, IT och personlig
assistans. Vi har särskild erfarenhet och kompetens för att du som lever med
funktionsnedsättning skall trivas och utvecklas under din tid på folkhögskolan.
Under sommaren har vi korta kurser med olika teman som exempelvis musik, drama och golf.

Furuboda folkhögskola Malmö & Kristianstad
”Den som kan och vill skall få arbeta!”

Furuboda folkhögskola i Malmö och Kristianstad är specialister inom arbetsmarknadsområdet
men erbjuder även folkhögskolekurser som till exempel allmän kurs. Vi har kompetens och
engagemang för att minska utanförskapet på arbetsmarknaden och i samhället. Vi ger särskild
uppmärksamhet till dig som av olika skäl står långt utanför arbetsmarknaden. Våra uppdrag
kommer som regel från Arbetsförmedlingen och kommuner. Vi driver projekt som finansieras
med medel från Europeiska Socialfonden och Allmänna Arvsfonden.

Furuboda Kompetenscenter

Furubodas Kompetenscenter är vår forsknings- och utvecklingsavdelning. Vi arbetar med
projekt som rör bemötande och möten mellan människor, kommunikation, teknik, lärande,
pedagogisk praktik, fritid och hälsa. Vi samarbetar alltid med intresseorganisationer och gärna
med universitet/högskolor. Projekten finansieras både via gåvomedel till Furuboda och från
andra finansiärer som exempelvis Allmänna Arvsfonden. Vi driver även utbildningsplattformen
Furuboda Kompetens.

Furuboda Konferens

Till Furuboda Konferens kommer föreningar, företag och organisationer som vill ha möten och
samlingar i en lugn och kreativ miljö. Våra möteslokaler rymmer upp till 200 personer och våra
hotellrum håller hög standard. Hos oss kan du kombinera din konferens med avkopplande
promenader, bad i hav eller swimmingpool. Lär känna din arbetsgrupp i en spännande
teambuilding-aktivitet och avsluta dagen med en god måltid. Vi driver även vår restaurang som
bland annat serverar lunch dagligen.
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Furuboda Assistans AB

Vi är ett assistansbolag som vänder sig till alla som är berättigade till personlig assistans i
hemmet, på arbetsplatsen och på fritiden. Du väljer själv hur och vem som ska utföra din
assistans. Om du väljer Furuboda Assistans som din anordnare får du en assistans som präglas av
närhet, förtroende och respekt. Vi kan assistans och LSS. Furuboda Assistans AB är ett helägt
dotterbolag till Föreningen Furuboda.

Effektrapportering
Vilka strategier har ni för att uppnå era mål?

Vi arbetar på flera olika plan för att uppnå våra kort- och långsiktiga mål. Vi driver
folkhögskoleverksamhet med möjlighet till att gå kurser som ger behörighet till högre studier
samt kurser som är anpassade efter våra deltagares förutsättning. Enskilda deltagare kan få
rådgivning och stöd av vår personal angående funktionsnedsättningen, psykiska och fysiska
hälsan, praktiskt användbara vardagsstrategier, rättigheter och stödinsatser. Rådgivningen sker
främst via folkhögskolorna telefon och e-post. En del rådgivning sker även via Facebook och
personliga besök.
Vi sprider information och kunskap genom att ordna konferenser, utbildningar och
informationsinsatser. Vi ordnar varje år ett årsmöte där aktuellt och för våra medlemmar viktiga
teman behandlas. Vi ger ut tidningen Furuboda.Nu och annat informationsmaterial. Vi har en
aktiv informationssida på Facebook med ca 3000 följare och genomför informationsspridning,
diskussion och erfarenhetsutbyte. Vi arbetar intressepolitiskt gentemot olika berörda
myndigheter och staten. Vi deltar aktivt genom att arbeta i dessa myndigheters samråds- och
referensgrupper. Vi skriver också debattartiklar och arbetar aktivt via sociala medier och har
mediakontakter för att föra ut våra frågor. Vi har också samarbetsprojekt med bland annat
Europeiska socialfonden, folkbildningsrådet och olika universitet. Projekten syftar till att
utveckla nya arbetssätt och metoder som kan förbättra livskvalitén för personer med
funktionsnedsättningar.

Vilken kapacitet och vilket kunnande har ni för att uppnå ert mål?

I slutet på 2019 hade Föreningen Furuboda 1 528 medlemmar. Furubodas beslutande organ
utgörs av årsmötet och styrelsen. 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. Styrelsen fastställer
budget, organisations- och verksamhetsplaner, beslutar i strategiska och principiella frågor samt
följer och kontrollerar att verksamheten genomförs enligt lagar och förordningar. Styrelsen har
utgjorts av tio ledamöter: Bert Runesson ordförande, Per-Inge Andersson vice ordförande,
Magnus Tyche, Elisabet Svahn, Ewa Pihl Krabbe, Emma Leijon, Tomas Jarbo, Marianne
Sandberg och Johan Holgerson och Charlotta Hedström. Styrelsen har under året haft sex
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protokollförda sammanträden. Vid årets utgång fanns en organisation för genomförande av
verksamheten med 152 anställda i Föreningen och 554 anställda i dotterbolaget Furuboda
Assistans AB, sammanlagt 795 personer. Under ledning av personalchefen har kontinuerligt
personalarbete pågått. Det finns en skyddskommitté, en kvalitetsgrupp, en krisgrupp och ett nära
samarbete med personalens fackliga representanter som även har två personer närvarande vid
styrelsens möte.

Vad vill er organisation uppnå och hur vet ni om er organisation gör
framsteg?

Vi redogör nedan för våra långsiktiga mål som styrs av våra stadgar och som årligen
konkretiseras av vår verksamhetsplan. Vårt arbete är långsiktigt och effekten av arbetet visar sig
ofta först flera år framåt i tiden och kan vara en följd av flera olika aktiviteter. Ofta arbetar vi
tillsammans med andra aktörer och vi kan inte alltid peka på vad just våra aktiviteter leder till. Vi
följer upp vårt arbete på flera olika sätt: exempelvis genom antalet deltagare på folkhögskolorna,
antalet kurser, debattartiklar, liksom antal besökare på våra konferenser och utfallet i
utvärderingarna. De flesta frågorna rör folkhögskolans kurser, vilka möjligheter det finns till
utbildning och vidareutbildning, LSS, lång och korttidskurser och skola. Vår uppfattning är att
de allra flesta deltagare genom vår rådgivning får givande information och vägledning som de
har mycket nytta av.
Föreningen Furuboda är en ideell förening som bildades 1959. I stadgarna anges föreningens
värdegrund och ändamål:
Föreningen skall 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.
Föreningens vision: ”Självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet
och tillgängligt samhälle.”
Föreningen Furubodas huvudsakliga verksamhet genomförs i form av folkhögskolekurser och
utbildningar för att minska utanförskap och bidra till arbete och delaktighet. Verksamheten har
genomförts med behöriga lärare, pedagoger, skolassistenter på huvudanläggningen i Yngsjö samt
vid folkhögskolefilialerna i Kristianstad och Malmö. Förutom allmän kurs har vi genomfört
musikkurser, assistentutbildningar, etableringskurser, Svenska från dag ett, studiemotiverande
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folkhögskolekurser (SMF), SFI (svenska för invandrare), ESF-projekt (Europeiska socialfonden),
Arvsfondprojekt, många kortkurser samt samverkanskurser med olika föreningar. Intäkterna
från den påbörjade insamlingen ska skapa en trygg bas för Furubodas arbete på längre sikt.
Gåvorna kommer så småningom att täcka de kostnader i verksamheten som det statliga bidraget
inte räcker till. Detta kommer att ge Furuboda ett oberoende från lynnigheten i de statliga
medlen och möjlighet att bedriva verksamhet mer långsiktigt, på egna villkor. För att öka
kännedomen om Furuboda och bli en större påverkansaktör inom vårt kompetensområde så har
vi jobbat med kommunikationsförstärkande insatser och PR. Furuboda har fått ett 90-konto och
uppfyller därmed kraven som svensk insamlingskontroll ställer på insamlingsorganisationer.
Kontinuerligt gör vi omfattande utvärderingar, rapporteringar och lärandeseminarier för alla
våra projekt och kurser. Rapporteringskravet innehåller siffror på antal deltagare och personer vi
nått och detta redovisas till våra finansiärer. En årlig verksamhetsberättelse och årsredovisning
rapporterar händelser under året och nyckeltal. Vi har också utvärdering med våra deltagare som
avslutar sina kurser och följer upp deras omdöme. Vi har just nu störst omsättning av alla
folkhögskolor för deltagare med funktionsnedsättning. Intresset för våra kurser ökar hela tiden.
Många deltagare vi träffar berättar ofta att tiden på Furuboda är den bästa tiden de haft i sitt liv.

Vad har ni åstadkommit så här långt?

Under året har folkhögskolan genomfört 8 270 deltagarveckor varav 3 747 deltagarveckor är för
deltagare med funktionsnedsättning. Antal deltagarveckor med allmän kurs har uppgått till 4 525
vilket motsvarar 55% av totalt antal genomförda deltagarveckor. Folkhögskolan har genomfört
Allmän kurs i Malmö, Kristianstad och i Yngsjö. I Yngsjö har också 7 stycken särskilda kurser
genomförts samt 10 kortkurser och 10 kurser i samverkan med andra ideella organisationer. För
personer utanför studier och arbete har folkhögskolan genomfört studiemotiverande kurs på
folkhögskola, SMF, totalt 2 600 deltagarveckor med 200 deltagare. Vad det gäller Etableringskurs
för nyanlända har folkhögskolan genomfört 1 118 deltagarveckor med 43 deltagare. Föreningen
Furuboda har också drivit två ESF-projekt och ett Arvsfondprojekt som bidragit till att ge
arbetslösa ungdomar med olika funktionsnedsättningar sysselsättning och till forskning runt
kommunikation.
Gåvorna från privata givare, stiftelser och testamente landade på 9 879 tkr 2019. Det är viktigt
att notera att utan detta tillskott skulle vårt resultat se mycket annorlunda ut. Intäkterna från
vårt insamlingsarbete skapar en bas för Furubodas arbete på längre sikt. Detta ger Furuboda ett
mindre beroende från lynnigheten i statliga medel och möjlighet att bedriva verksamhet mer
långsiktigt. Vi har under 2019 gått över 1000 månadsgivare, som skänker en gåva till Furuboda
varje månad. Månadsgivarna har framförallt värvats via rekryterare som prata med folk på gator
och torg samt knackat dörr. Flera reportage och artiklar om Furuboda har också publicerats
under året. Tidningar och radio har också gjort reportage och intervjuer från verksamheten. Det
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har skickats ut debattartiklar, pressmeddelande, inbjudningar till ministrar och brev till olika
viktiga aktörer. Furubodas Kompetensplattform har anordnat föreläsningar och utbildningar för
dem som möter människor i behov av stöd och assistans och till dem som själv lever med en
funktionsnedsättning.
Under året har vi fortsatt att utveckla vår ambassadörsverksamhet. Fyra nya ambassadörer har
arbetat under hela 2019 och en praktikant startade under hösten. Ambassadörerna håller
föreläsningar om hur det är att leva med en funktionsnedsättning. I sina föreläsningar och möten
berättar de sin egen livshistoria och sätter fokus på att alla är unika och lika värda.
2019 utmärktes på många sätt av mycket kontakt med omvärlden, myndigheter och politiker. Vi
hade besök av Socialminister Lena Hallengren, biskopen Johan Tyrberg och Kristianstads
kommunstyrelse. Vi fick även besök av Anna Mannfalk, regionråd och ordförande i
Överenskommelse Skåne, riksdagsledamot Anna Wallentheim och vi blev inbjudna att besöka
sakkunnig på utbildningsdepartementet i Stockholm runt SPSM och folkhögskolornas situation.
Vi återstartade Stöd och matchning i Kristianstad, där vi några dagar i veckan utgår ifrån
Näsbyområdet. Det är ett sätt för oss att bidra till att få personer i sysselsättning. Furuboda tog
initiativ till att bilda en grupp av de folkhögskolor som tar emot flest deltagare med omfattande
funktionsnedsättning. Vi diskuterade olika utmaningar och skrev till Folkbildningsrådet
angående förstärkningsbidraget vilket ändrades i den riktning vi föreslog.
Furuboda folkhögskola bedriver sin verksamhet på tre platser i Skåne - i Yngsjö utanför Åhus, i
Kristianstad och i Malmö. De olika platserna har sin egen prägel men drivs alla utifrån visionen
om självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt
samhälle. Rektor och verksamhetschef Jenny Anderberg har ett övergripande ansvar för
verksamheten och på plats på respektive ort finns biträdande rektorer, en i Yngsjö, en i
Kristianstad och en i Malmö.
Kvalitetsredovisning är en viktig funktion i verksamheten. Det systematiska kvalitetsarbetet är
viktigt i en välfungerande organisation. Kvalitetsgruppen möts två gånger per termin och det
gör också skyddskommittén. Sjukskrivningar följs upp systematiskt. Kvalitetsenkät går ut bland
både medarbetare och deltagare en gång per läsår och diskuteras både i skyddskommittén och
kvalitetsgruppen. Deltagarrådet har haft möten ca en gång i månaden under våren men har
tappat tempo under hösten. Det behövs en bättre organisation och förståelse runt vikten av ett
fungerande deltagarråd för att det ska fungera utan allt för mycket hjälp från personalen.
Kursledare träffas en gång i månaden. Med samma frekvens träffas även rektorsgruppen
bestående av rektor och tre biträdande rektorer. Under året har det genomförts ett par större
gemensamma utvecklingsdagar. I februari gästades vi av Joanna Halvardsson som gav oss en
inblick i hur det är att leva med NPF-diagnos. En föreläsning under rubriken “Jag är inte dum i
huvudet! Jag har Aspergers syndrom & Bipolär sjukdom typ 2” följdes upp med workshop. Under
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hösten hade vi en inspirationsförläsning om hur det är att få en funktionsnedsättning i vuxen
ålder, om att inspireras att gå vidare och vad det är för drivkrafter som påverkar.
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Furuboda folkhögskola är Sveriges största folkhögskola
för personer med omfattande funktionsnedsättningar.

Vi kämpar för att alla i Sverige ska ha rätt till skola, med
eller utan funktionsnedsättning.

Vi grundades 1960 och fokus i verksamheten är enskilda
individers utveckling och inkludering i samhället. Som
icke vinstdrivande organisation har vi ett annat

perspektiv än företag och myndigheter. Vi gör ingenting

för att skapa vinst eller för att vi måste. Vi gör det för alla
i Sverige ska ha rätt till skola, oavsett förutsättning.

Föreningen Furuboda har 90-konto

och granskas av Svensk Insamlingskontroll
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