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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK)
Verksamheten
Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) är en ideellt, partipolitiskt och religiöst obunden organisation
som startade 1968 av anhöriga som upptäckt att deras ungdomar hade missbruksproblem.
Organisationens bas är ”hjälp till självhjälp”. Programmet består av personlig rådgivning, telefonjour
dygnet runt, självhjälpsgrupper inom alla lokalföreningar samt familjelivskurser i riksförbundets regi.
Vårt anhörigprogram har en positiv inverkan på den anhörige med problematiskt bruk, vilket ofta leder
till att de negativa konsekvenserna blir kortare och mindre. Efter vårt anhörigbehandlingsprogram
agerar de anhöriga på ett sätt som inverkar positivt på personen med beroende, vilket i sin tur gör att
hen oftast väljer att sluta med sitt destruktiva liv. Våra familjelivskurser drivs i våra lokala föreningar
ute i landet.
En av de viktigaste utbildningar som FMN Riks har ansvar för är rådgivarutbildningen. Det är
nödvändigt att vi löpande kan erbjuda medlemmar i lokalföreningarna en grundläggande
rådgivarutbildning, så att vi säkerställer att våra rådgivare i landet har ett likvärdigt arbetssätt. Viktigt är
även att ge aktiva rådgivare påfyllnad, erfarenhetsutbyte. Det gör vi bland annat genom
rådgivarkonferens.
Rådgivarna behöver vidareutbildning samt möjlighet att träffas för att diskutera olika förändringar i
omvärlden som påverkar vårt sätt att arbeta.
Vi har utvecklat vårt arbete med anhöriga, för att kunna möta dagens hjälpsökande på ett sätt som
skiljer sig från föregående generations föräldrar. Dessutom har de flesta föreningarna nu flera
nysvenskar i sitt hjälparbete. Det är något som vi prioriterat i vårt utvecklingsprogram.
Övriga verksamhetsgrenar består av förebyggande och opinionsbildande narkotikapolitiskt arbete. Det
innebär att vi är aktiva i Socialstyrelsens råd för missbruk- och beroendefrågor samt aktivt
styrelsearbete i NSPH för att påverka vård och behandling av samsjuklighet samt Narkotikapolitiskt
Center.
FMN Riks har enligt stadgarna riksstämma vartannat år och rikskonferens övriga år.
FMN har fjorton lokalföreningar och elva kontaktgrupper runt om ilandet, från Kiruna till Trelleborg,
som har rådgivning och grupper för att hjälpa anhöriga och närstående samt är ute och föreläser i
skolor med mera.

Väsentliga händelser under året
Ett år av omställning pga corona
2021 har inneburit att omställning av hela samhället har fått fortsätta för att begränsa smittspridning av
covid-19, detta har även haft inverkan på hur FMN har kunnat bedriva sin verksamhet.
Kärnverksamheten med rådgivning till hjälpsökande har fått ställas om periodvis för att följa
rekommendationer i smittskydd, det har lett till en verksamhetsutveckling i form att fler av våra
föreningar börjat erbjuda rådgivning på distans via video eller telefon. Detta är ett arbetssätt som flera
föreningar ser att man vill fortsätta.
På riksnivån har några av de planerade utbildningarna fått ställas in, under hösten kunde en
rikskonferens för rådgivare genomföras i en period med lägre smittspridning. Under året har också ett
koncept om att istället för att ordna en större central utbildning för nya rådgivare, har vi rest ut och
gjort hemma-hos-utbildning i lokalföreningar.
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Utbildningar
2019 infördes en ny utbildningsstruktur för våra rådgivare, tyvärr blev 2020 ett år där det var svårt att
genomföra fullt ut pga corona och samma sak hände tyvärr 2021. Under året lades en möjlighet att
genomföra grundutbildning för ledare i lokalföreningen för minska resor, det har gjort att
deltagarantalet ökat och vi har nått nya målgrupper.
Under året slutfördes utbildningsomång i motiverande samtal (MI) och CRAFT på distans för flera
rådgivare.
Föreningsstöd och verksamhetsutveckling
Riks stöd till föreningarna har bedrivits under de förutsättningar som funnits under året, flera
föreningar har kunnat besökas innan pandemin eller med särskilda åtgärder. Däremot har videomöten
blivit ett viktigt inslag. Efter riksstämman har ett nätverk bland föreningsordförande bildats under
ledning av förbundsordförande, detta har varit ett forum för riks att stämma av frågor och för
föreningsordförande att dela erfarenheter med varandra.
Familjelivskurs
Under 2021 har FMN fattat beslut om ett nytt koncept för familjelivskurs på lokal eller regional nivå, för
att dessa ska genomföras närmare gruppen av hjälpsökande.
Opinions- och kommunikationsarbete
FMN efterfrågas för att delge våra kunskaper och erfarenheter om beroende och medberoende. Här
kan vi nämna NSPH, CAN samt nätverksarbete med övriga organisationer som står upp för restriktiv
narkotikapolitik. Vi ingår även i Socialstyrelsens ”Rådet för missbruks- och beroendefrågor”.

Framtida utveckling
FMN verksamhet kommer fylla en viktig samhällsfunktion även i framtiden. Att finnas där som ett stöd
för den enskilda närstående till personer med problematiskt bruk av narkotika kommer behövas. Detta
arbete genomförs av våra många lokalföreningar och ofta i nära samverkan med andra aktörer. Det
finns också behov av att delta i den allmänna debatten om narkotika och behandlingsfrågor. Där vi har
en roll av att föra in anhörigperspektivet och vara en garant för att samhället fortsätter sin linje med en
restriktiv narkotikapolitik.

Resultat och ställning
Föreningen gör ett positivt resultat för 2021, det bekräftar flera års strävan att vända de negativa
resultaten. Förra årets förändring av att reservera de medel som erhålls genom att sparar skänker
överskottet från Swedbank Robur Humanfond till nästkommande verksamhetsår ger stabilitet.

Förändring Eget kapital
Ingående balans
Föregående års resultat
Årets resultat
Reserverade medel
UTGÅENDE BALANS

Balanserat Kapital
193 570 kr
19 044 kr
156 334 kr
368 947 kr

Årets resultat

Totalt eget kapital
193 570 kr

70 360 kr
42 533 kr
112 894 kr

70 360 kr
198 867 kr
481 682 kr
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Resultaträkning
Verksamhetsintäkter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga intäkter

Not
2
2

Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

Summa verksamhetskostnader
Verksamhetsresultat

2021
229 442 kr
950 000 kr
3 kr
0 kr

2020
171 484 kr
867 025 kr
5 kr
0 kr

1 179 445 kr

1 038 514 kr

-979 154 kr
-2 831 kr
-83 830 kr

-958 473 kr
-639 kr
-84 045 kr

-1 065 815 kr

-1 043 156 kr

113 630 kr

-5 004 kr

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter

5

Summa resultat från finansiella poster

-1 792 kr

-98 kr

-1 792 kr

-98 kr

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter

5

1 056 kr

0 kr

1 056 kr

0 kr

112 894 kr

-4 740 kr

Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)

112 894 kr

-4 740 kr

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år

156 334 kr

180 118 kr

-198 867 kr

-156 334 kr

70 360 kr

19 044 kr

Summa resultat från finansiella poster

Årets resultat

Ändamålsbestämning av medel
Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital
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Balansräkning
Not

2021

2020

78 390 kr
198 867 kr
0 kr
336 452 kr

27 323 kr
156 334 kr
40 000 kr
180 118 kr

613 709 kr

403 775 kr

127 084 kr

187 728 kr

740 793 kr

591 503 kr

212 613 kr
198 867 kr
70 202 kr
481 682 kr

193 570 kr
156 334 kr
19 044 kr

368 947 kr

58 678kr
0 kr
207 879 kr

20 799 kr
132 975 kr
68 782 kr

Summa kortfristiga skulder

260 166 kr

222 556 kr

Summa eget kapital och skulder

740 793 kr

621 613 kr

Tillgångar
Kortfristiga fodringar
Övriga fodringar (Skattekonto)
Upplupna intäkter (Robur Humanfonden)
Övriga kortfristiga fodringar
Swedbank räntefond

Summa kortfristiga fodringar
Kassa och bank

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserat resultat
Ändamålsbestämda medel
Årets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Övriga skulder (upplupna skatt & arbgivavg)
Ej utnyttjade stöd från Folkhälsomyndigheten
Upplupna kostnader & förutbetalda kostnader
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Not 1 Tilläggsupplysningar
Allmänna upplysningar
Redovisningsprinciper
Riksförbundet Föräldraföreningen Mot Narkotika redovisnings- och värderingsprinciper
överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3). FMN har också förpliktelser om
redovisningsprinciper enligt de regler som gäller för att ha så kallat 90-konto, dessa regler upprättas
av Svensk insamlingskontroll.
Principen är oförändrad med föregående år.
Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som FMN erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget annat anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas. Nedan beskrivs för respektive intäktspost när intäktsredovisningen sker.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken FMN tar emot en tillgång eller har ett värde utan ge tillbaka motsvarande värde
i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att FMN uppfyllt
eller kommer att uppfylla vissa villkor och om FMN har en skyldighet att återbetala till motparten om
villkoren inte uppfylls, är det erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när den erhålls. En gåva som intäktsförs redovisas
antingen som en tillgång eller kostnad beroende på om gåvan förbrukas eller inte. Gåvor som FMN
avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som omsättningstillgångar. Gåvor värderas
som huvudregel till verkligt värde. Om FMN lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans
värde med ersättningen.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag
redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka
vissa kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.
Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället.
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: ändamål-, insamlings- och
administrationskostnader.
FMN har så kallade samkostnader som är gemensamma för de olika funktionerna. Det kan vara ITkostnader, telefon lokalhyra etcetera. Vilka ska fördelas på respektive funktion.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till FMN:s uppdrag enligt dessa stadgar.
Till ändamålskostnader räknas kostnader för kampanj-, och opinionsbildning, projekthantering och
projektstyrning, hantering av ansökningshandlingar, uppföljning rapportering och revision. Dessutom
ingår samkostnader.
Insamlingskostnader
Insamlingskostnader består t ex av kostnader som organisationens haft för att samla in medel från
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olika givare. Kostnaderna kan bestå av reklam, annonser, informationsmaterial, insamlingsmaterial
samt personalkostnader. I insamlingskostnaderna ingår även samkostnader.
Administrationskostnader
Administrationskostnader består t ex av kostnader för arvoden, revision av organisation etc. I
administrationskostnader ingår även samkostnader.
Leasing och hyresavtal
FMN:s leasingavtal och hyresavtal redovisas som operationella dvs leasingavgifter (inklusive första
förhöjda hyran) redovisas linjärt över leasingperioden.
Ersättning till anställda
Löpande ersättning till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med
att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda
redovisas den kostnad det år pensionen tjänas in.

Not 2 Insamlade medel och bidrag

Gåvor från allmänheten direkt till FMN
Bidrag från Socialstyrelsen & Folkhälsomyndigheten
Gåvor från allmänheten via Swedbank Robur humanfonden
Summa kortfristiga fodringar

2021

2020

30 575 kr
950 000 kr
198 867 kr
1 179 442 kr

15 150 kr
867 025 kr
156 334 kr
1 038 509 kr

Not 3 Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda närvarotimmar relaterade till en normal
arbetstid.
2021
2020
Medeltalet anställda har varit
Varav män

0,3
0,3

0,3
0,2

6
3

6
3

2021

2020

27 500 kr
228 000 kr
255 500 kr

16 325 kr
201 000 kr
217 325 kr

82 792 kr
0 kr
80 278 kr

59 943 kr
1 507 kr
278 775 kr

2021

2020

-1 792 kr
0 kr
-1 792 kr

-98 kr
0 kr
-98 kr

Antal styrelseledamöter
Varav män

Not 4 Löner, ersättningar, arvoden, samt sociala kostnader

Styrelsen
Övrigt anställda
Totalt löner och ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader utan löneskatt)
Summa

Not 5 Räntor och liknande poster
Räntekostnader övriga
Värdeförändring fonder
Summa finansiella poster
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Not 6 Leasing och hyreskostnader
Föreningen har hyrt lokaler för förbundskansli och övriga lokalbehov i Sundbyberg, hyresavtalet löpte
ut 31 december 2020. Lokaler hyrs därefter vid behov samt ett förråd för vårt lager och arkiv,
förrådsavtalet är med månadsvis avtalstid.
Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande
Inom 1 år
1–5 år
Senare än 5 år

2021

2020

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

Stockholm den 2022-05-05

________________________
Daniel Carlryd
Riksordförande

________________________
Annica Bergström
Vice ordförande

________________________
Leif Andersson
Kassör

________________________
Petra Grevstad
Styrelseledamot

________________________
Martin Bauhn
Styrelseledamot

________________________
Lennart Johansson
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse lämnades den 2022-05-11

________________________
Martin Philip
Föreningsrevisor

________________________
Nils-Jame Bickham
Föreningsrevisor

________________________
Margaretha Morén
Auktoriserad revisor
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misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Riksförbundet
Föräldraföreningen Mot Narkotika för år 2021.

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

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31
december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen
och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som
kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta
verksamheten.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten
"Den auktoriserade revisorns ansvar" samt "De föreningsrevisorer
revisorernas ansvar". Vi är oberoende i förhållande till föreningen
enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen
som vi identifierat.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten.
Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas
dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Föreningsrevisorernas ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt
god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Riksförbundet
Föräldraföreningen Mot Narkotika för år 2021.
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar".
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig
skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Stockholm den

Margaretha Morén
Auktoriserad revisor

Martin Philip
Föreningsrevisor

Nils-Jame Bickham
Föreningsrevisor
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