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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. Pr ojekten 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 teambuildingaktivitet 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.

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 om ett aktuellt och för våra medlemmar viktigt tema. Vi ger ut tidningen Furuboda.Nu 

och annat informationsmaterial. Vi har en aktiv informationssida på Facebook med ca 3 400 följare och för 

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 har under flera år deltagit 

i Almedalsveckan där vi medverkat i seminarier, haft möten med för organisationen betydelsefulla personer sprida 

information, ha dialog och svara på frågor. 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 2021 hade Föreningen Furuboda 2 152 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, Ulf Havenäng, Ewa Pihl Krabbe, Therese Nilsson, Thomas Jarbo, Marianne Sandberg och Mats Horned och 

Charlotta Hedström. Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden. Vid årets utgång fanns en 

organisation för genomförande av verksamheten med 141 anställda i Föreningen och 595 anställda i dotterbolaget 

Furuboda Assistans AB. 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.
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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 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. 

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 allmänkurs har vi genomfört musikkurser, assistentutbildningar, etableringskurser, svenska från 

dag ett, studiemotiverande folkhögskolekurser (SMF), SFI (svenska för invandrare), ESF (europeiska socialfonden) 

projekt, 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 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 
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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 som 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 8 830 deltagarveckor varav 3 211 deltagarveckor är för deltagare med 

funktionsnedsättning. Antal deltagarveckor med allmän kurs har uppgått till 4 274 vilket motsvarar 55% av 

totalt antal genomförda deltagarveckor. Folkhögskolan har genomfört Allmän kurs i Malmö, Kristianstad och i 

Yngsjö. Vid Malmö- och Kristianstadenheterna har vi haft Stöd- och matchningsinsatser för 261(112) deltagare, 

Studiemotiverande folkhögskola (SMF) för 167 (161) deltagare, Etableringskurs för nyanlända för 21 (2) deltagare 

och Svenska för invandrare (SFI) för 275 (231) deltagare. I Kristianstad har vi dessutom haft tidiga insatser för 

asylsökande (TIA) för 65 (40) deltagare och Svenska från dag ett för 29 (13) deltagare. ESF-projekten Furuboda 

REDO avlutades under året och ersattes av projektet Sida vid Sida. Tillsammans med projektet MOVES syftar 

de båda att stödja unga i sysselsättning och har bedrivits både i Malmö och Kristianstad med sammanlagt 

115 (101) deltagare. Vi har avslutat Arvsfondsprojektet Mitt liv, Mina ord som vi haft i samverkan med Lunds 

universitet vilket syftat till att stödja personer med omfattande funktionsnedsättningar till bättre kommunikation. 

ÄvenArvsfondprojektet Nelms metod i samarbete med simklubben Poseidon har gått mot sitt slut. Poseidon har 

bidragit med utbildning av stödpersoner som sedan hjälper till med träning av deltagare i vatten. (Inom parentes 

anges fjolårets värde)

2021 har till stor del präglats av Coronapandemin som har ställt höga krav på flexibilitet hos medarbetarna. Många 

åtgärder för att minska smittspridning har vidtagits så som nedstängning av internatet, inslussning av klasser vid 

återgång och efter lov samt användande av skyddsutrustning. En annan tydlig konsekvens som pandemin tyvärr 

fört med sig har varit en kraftigt ökad sjukfrånvaro bland både personal och deltagare. Vi lyckades i samarbete 

med regionen få till stånd två stora massvaccinationer i Yngsjö, vilket ledde till att personalen var vaccinerad 

inför sommarverksamheten. I Malmö och Kristianstad hade vi mycket distansundervisning och administrativ 

personal har kunnat arbeta hemifrån. Restaurang, bad och simhall var stängda i perioder för externa gäster. 

Sommarverksamheten genomfördes i en mindre omfattning, anpassat efter rådande omständigheter kopplat 

till Covid 19. Responsen var mycket positiv trots de anpassningar som tvingades fram utifrån den allmänna 

smittspridningen i samhället. Men det var endast ett fåtal samverkanskurser som kunde genomföras. Det blev 

en omorganisation i restaurangen och receptionen som stängdes på helgerna från och med höstterminen. Trots 

pandemin hände en hel del positiva förändringar under året. Till exempel fick vi vår tillståndsansökan beviljad av 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att utföra hemtjänst insatser (boendestöd). 

Under hösten fick deltagare möjlighet till boendestöd och ledsagning som beviljades från hemkommunen där 

vi är utförare. Detta var bra både för deltagare och för Furuboda. Vi fortsatte parallellt med korttidsvistelse för 

några få deltagare och vi förberedde framtiden genom att skicka in en tillståndsansökan för att driva HVB hem 

vilket vi fortfarande inte fått besked om. I juni gjordes justeringar i arbetsuppgifter och ansvarsområden för 

personalgruppen som biträdande rektor i Yngsjö har varit ansvarig för, beroende på långtidssjukskrivning. Det 

var för att säkerställa att väsentliga arbetsuppgifter skulle kunna genomföras. Senare under hösten sade biträdande 

rektor upp sig och en skolledartjänst i Yngsjö tillsattes med start i januari 2022. IT-kursen avvecklades vid 

läsårets slut VT 21, som ersättning skedde uppstarten av en Hundkurs från HT 21. Syftet med kursen är att lära 
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sig om hundar och utveckla sitt ledarskap. Det är en anpassad kurs som vänder sig till personer som lever med en 

funktionsnedsättning. Under hösten fick vi ett positivt besked att vi fått förtroende av Skolinspektionen att starta 

en gymnasiekurs hösten 2022. Omfattande förberedelser för att göra detta påbörjades. Även en genomlysning 

av lov- och samverkanskurser inleddes med syfte att effektivisera användningen av vår anläggning. I Malmö 

startade en kurs om webbtillgänglighet som var inspirerad av projektet ”användare som experter”. Från filialen i 

Kristianstad öppnade vi två nya små lokaler en i Bromölla och en i Simrishamn för att bedriva KROM (Kundval 

Rusta och Matcha), vilket är Arbetsförmedlingens nysatsning som ersätter Stöd och matchning som vi tidigare 

arbetat med. Under hösten fick vi godkänt att starta KROM i Malmö och Kristianstad, samt i Bromölla och 

Simrishamn. Vi har sedan tidigare en liknande lokal i Näsby, vilket är en stadsdel i Kristianstad. I Kristianstad 

fick vi i gång vår Etableringskurs igen. ESF projektet Sida vid sida tog fart under året och avlöste projektet REDO. 

Projektens mål är att stödja individer med funktionsnedsättning och/eller långvarigt utanförskap, till arbete eller 

studier. 

Samarbetet med tio andra folkhögskolor i gruppen ”Folkhögskolor för funktionsrätt” har fortsatt. Vi hade 

stort stöd av Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO som inte missade en chans att ta upp våra 

frågor i olika sammanhang. Till gruppen anslöt sig Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI) 

och Riksorganisationen för rörelsehindrade barn och unga (RBU). En nationell samarbetssuccé för viktiga 

tillgänglighets- och rättvisefrågor där Furubodas roll är helt central. Regeringen beslutade om särskilt stöd för 

folkbildning under 2021 vilket delvis förbättrade finansiering för en stor del av vår målgrupp. Vi drev även frågan 

om aktivitetsersättningen från Arbetsförmedlingen och kostnader vid internatboende. Arbetsförmedlingen har 

sedan signalerat förändringar i aktivitetsersättning som vi ännu inte sett vad det leder till. Vi skrev tillsammans till 

Regeringen och socialminister Lena Hallengren angående internat under studier på folkhögskola. Processen med 

renoveringen av badplatsen i Furuboda som kommunen tagit beslut om att renovera, har stått stilla under året. SFI 

drog sammantaget till sig många deltagare under verksamhetsåret både i Malmö och Kristianstad trots pandemin. 

Detta har blivit en viktig verksamhet för Furuboda. 

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 rektorerna Hans 

Skäremo i Yngsjö, Kristina Lunderup i Kristianstad, och Oliver Boij 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. 

Furuboda har under 2021 arbetat intensivt för att stärka olika samarbeten. Dels via den egna enheten Furuboda 

Funktionsrätt, men även genom debattartiklar, påverkansarbete och dels genom ökad insamling från givare, 

medlemmar och allmänhet. Vi har under 2021 aktivt fortsatt värva, vårda, uppgradera och även återrekrytera 
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Pandemin påverkade hela året, men 
genom kreativitet och uppfinnings-
rikedom kunde ändå det mesta  
genomföras som det var tänkt.

Furuboda Yngsjö - utglesning, distans och 
anpassade riktlinjer
Till stora delar gick vårtterminen 2021 att genomföra på 
plats för vissa kurser i Yngsjö, dock så var det ett stort 
pussel där bitarna skulle hamna rätt, ibland med bitar som 
inte är direkt gjorda för varandra, distansundervisning 
för några kurser och utglesning på alla tänkbara vis blev 
bekanta begrepp.
Höstterminen 2021 startade med närundervisning på 
plats på folkhögskolan i Yngsjö, med tydliga riktlinjer 
för att minimera risken för spridning. Åtgärder som 
ett speciellt lunchschema för att minimera köbildning 
och främja utglesning i matsalen och i dess anslutning, 
hålla avstånd och vara noga med handhygien likt resten 
av samhället, var också åtgärder som nyttjades för att 
hålla smittan på en armlängds avstånd. En begränsning 
av aktiviteter på plats gjordes, exempelvis genomfördes 
assistentkursens praktiska dagar om till digitala dagar. 

Furuboda Malmö - nya verksamheter trots 
pandemi
2021 var mestadels pandemi. Fokus på smittspridning och 
ständigt förändrade förutsättningar var det nya normala. 
Nya verksamheter startades eller förlängdes. 2021 blev 
som en förlängning av 2020. Mer distans. Mer försök att 
vara så mycket som möjligt på plats. Mer nya former av 
möten utan att riskera att smitta eller smittas. Från en 
månad till nästa.

Men det som kanske skiljde var att under 2020 gick vi 
på adrenalin och viljestyrka – 2021 kämpade pedagoger, 
coacher, handledare och inte minst deltagare på, utan 
pandemins slut i sikte. Som alla andra fortsatte vi hålla ut 
– som alla andra led vi av att inte få träffas, inte få trängas 
i mysiga lokaler och inte få se och höra varandra. 

Se Framtiden och Användare som experter
2021 startade Furuboda Malmö ny verksamhet – Se 

Framtiden, tillsammans med Ensamkommandes förbund 
– för att stötta personer med erfarenhet av migration att 
kunna få arbete. 

Projektet Användare som experter kunde startas som 
pilotkurs inom webbtillgänglighet för personer med egen 
erfarenhet av funktionsnedsättning och otillgängliga 
offentliga webbplatser. ”Det är så inspirerande att möta 

Folkhögskolans långa & korta kurser
Antal deltagarveckor Vårterminen Höstterminen

● Allmänna kurser 2 571 1 992  
● Särskilda kurser 2 347 1 684 
● Korta kurser      49    187

Antal deltagare

Totalt antal 273 425 
Män/kvinnor 130/143 205/220 
Med funktionsnedsättning 151 324 
Utlandsfödda 71 60

Allmänna kurser: Sex olika inriktningar fördelat 
på de tre verksamhetsorterna: Yngsjö, Malmö, 
Kristianstad.

Särskilda kurser: Användare som experter, 
Assistentkursen, Baskursen, Hundkursen (med start 
HT21), IT-kursen (avslutad VT21), Musiklinjen, 
Musik-produktion, Musikverkstan och PVI (På väg 
igen) och Vård och Omsorg. Kurserna är lokaliserade 
till Yngsjö, Malmö och Kristianstad, några genomförs 
helt eller delvis på distans.

Korta kurser: Till vår stora glädje kunde vi 
sommaren 2021 genomföra 10 stycken kurser i 
egen regi. 4 st Sound & Action, 4 st Solveckor samt 
en Sommarvecka och en Skapandekurs. Allt som 
allt deltog ca 220 deltagare och ungefär lika många 
assistenter. Samverkanskurser som genomfördes under 
året var tillsammans med Verdandi, OCD, SRF, FSDB 
samt Stadsmissionen.

Övrig deltagarverksamhet
Antal deltagare Totalt Andel Andel
  män kvinnor
●	 SMF - Studiemotiverande
 folkhögskolekurs (Kr, Ma

*
) 167 41 % 59 %

● Etableringskurs 
(Ma*)

 21 38 % 62 %
● Svenska från dag ett (Kr*)

 29 34 % 66 %
● Yrkesutbildning  
 Vård och omsorg, HT (Kr*) 27 41 % 59 %
● SFI - Svenska för   
 invandrare (Kr, Ma*) 275 35 % 65 % 
●  STOM - Stöd och  
 matchning (Kr, Ma*) 246 49 % 51 %
●  Furuboda REDO/SVS   
 (Kr, Ma, Yn

*
) 57 54 % 46 %

●  Sida vid sida (Kr, Ma
*
) 60 62 % 38 %

●  MOVES (Ma) 8 50 % 50 %
●  TIA - Tidiga insatser  
 för asylsökande (Kr*) 65 46 % 54 %
●  Se Framtiden (Ma*) 15 100 % 0 %

*) Kr = Kristianstad, Ma = Malmö, Yn = Yngsjö.

Fakta Folkhögskolan 2021Folkhögskolan 

Furuboda - ett stort och 
kreativt pussel! 

givare och medlemmar. Totalt samlade Furuboda in 

30 500 547 kr under 2021. Den mest fantastiska gåvan 

under året var ett stort testamente som föll ut på mer än 

20 miljoner kronor och ingår i den totala insamlingen. 

Detta är den största gåva Furuboda någonsin har 

mottagit. Gåvan kommer att bidra till mycket positiv 

utveckling av verksamheten de kommande åren. Carl 

Jönssons stiftelse har bidragit på ett fantastiskt sätt 

till Furubodas verksamhet under flera år. 2021 bidrog 

stiftelse med 3 906 tkr. Tack vare denna generösa gåva 

har flera deltagare fått både assistans, boende och de 

behandlingsinsatser de behövt. Dessutom har det varit 

stöd till vår ambassadörsverksamhet.



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 

Org.nr. 838200–5281 • Bankgiro 900-5943 

Hemsida www.furuboda.org 
Telefon 044-781 46 00 •  E-post info@furuboda.se 
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