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Beslut om verksamhetsbidrag för 2022 till
Föräldraföreningen mot narkotika, FMN,
Storstockholm
Förslag till beslut
Socialnämnden bifaller ansökan om verksamhetsbidrag till Föräldraföreningen mot
narkotika, FMN Storstockholm, organisationsnummer 802004-6044, med 70 000 kronor
för 2022. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligen till socialnämnden
senast den 1 november 2022.

Sammanfattning
Föräldraföreningen mot narkotika, FMN, ansöker om 70 000 kronor i verksamhetsbidrag
för 2022.
FMN har flertalet hjälpsökande från Nacka kommun och deras specifika verksamhet gör
att de är ett bra komplement till kommunens eget stöd för anhöriga till personer med
missbruksproblematik. Föreningens huvudsakliga syfte är att erbjuda
anhöriga/närstående hjälp, stöd och utbildning genom anhörigprogram, rådgivning och
syskongrupp. Anhöriga/närstående ska få kunskap om medberoende, få verktyg och
förhållningssätt i relationen till personen med ett missbruk. Rådgivning sker på plats i
föreningens lokaler, via telefon och digitalt.
Socialnämnden föreslås bevilja föreningen 70 000 kr i verksamhetsbidrag för 2022.

Ärendet
Föräldraföreningen mot narkotika Storstockholm, nedan benämnt som FMN, har
inkommit med en ansökan till socialnämnden i Nacka kommun om ett
verksamhetsbidrag om 70 000 kronor för år 2022. FMN består av 348 medlemmar varav
15 är från Nacka. Sedan 2021 har det totala medlemsantalet minskat med 13 medlemmar,
men en ny medlem från Nacka har tillkommit under året. Föreningen beräknar att 20
Nackabor kommer att ta del av deras stödinsatser under 2022.
Föreningen har de senaste åren ändrat inriktning från informationsinsatser och
utbildning till att mer ge stöd till anhöriga. Föreningens huvudsakliga syfte är att erbjuda
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anhöriga/närstående till en person med missbruk hjälp, stöd och utbildning genom
anhörigprogram, rådgivning och syskongrupp.
FMN:s anhörigprogram pågår under drygt ett år och består av fyra delar:
samtalsrådgivning/stödjande samtal, anhörigkurs på internat i tre dagar, för- och
återträffar i grupp för de som deltagit i anhörigkursen samt enskild coachning.
För barn och ungdomar är rådgivning gratis och för vuxna kostar det 150 kr/samtal.
Gällande anhörigprogrammet så betalar den enskilde deltagaren en avgift på 2500 kr för
att delta. Avgiften är subventionerad och möjliggörs genom att verksamhetsbidraget
täcker upp för resterande kostnader. Anhörigprogrammet uppskattas kosta 36 000
kronor per deltagare. Anhörigprogrammet har 8-10 medlemmar per grupp och hålls fyra
gånger årligen.
Under 2021 fram till augusti månad redovisar FMN följande:













Antalet rådgivningssamtal har ökat, de har haft 50 nya hjälpsökanden.
Genomfört ca 65 rådgivningssamtal för barn/syskon till en person med beroende.
Genomfört cirka 550 rådgivningssamtal för familjer, föräldrar, barn, syskon och
övriga närstående.
Dagligen svarat och bistått vid frågor via telefon eller meddelande via FMN:s
hemsida och sociala medier.
Genomfört en digital anhörigkurs under sommaren 2021.
Erbjudit tre dagars anhörigkurs vid ett tillfälle i september och ett tillfälle planeras till
november 2021.
Haft ledarledda för- och återträffar på kvällstid för anhöriga som genomgått
anhörigkursen, totalt 8 tillfällen per grupp.
Handledning för FMN:s rådgivare.
Arbetat med digitalisering av verksamheten för att kunna bemöta behovet under
pandemin.
Ingått i brukarreferensgrupp tillsammans med Socialstyrelsen samt representanter för
stadsdelarna.
Samarbetat med Maria Ungdom
Föreläst via nätverken SNAPH (Stockholms nätverk aktion psykisk hälsa)
och NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) samt deltagit i styrelsemöten och
nätverksträffar.

FMN Storstockholm kommer under 2022 ha fem anställda; en administratör/ekonom
och fyra rådgivare. Föreningen har nio volontärer.
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Socialnämnden bifaller ansökan om verksamhetsbidrag med 70 000 kronor till
Föräldraföreningen mot narkotika Storstockholm. Verksamhetsbidragets användning ska
redovisas skriftligen till socialnämnden senast den 1 november 2022.

Ekonomiska konsekvenser
FMN:s anhörigprogram och rådgivande samtal kan ge deltagarna ökad livskvalitet och
ökat välbefinnande. Deltagarna träffar andra i samma situation och kan få en känsla av
att de inte är ensamma. Stöd och hjälp ger både humana och samhällsekonomiska
vinster. Verksamhetsbidraget kan därför leda till minskade ekonomiska kostnader för
kommunen på sikt.

Konsekvenser för barn
Ofta mår anhöriga/närstående till personer med missbruksproblematik väldigt dåligt,
många känner sig ensamma och upplever känslor av skuld och skam. Detta gäller även
barn. FMN utgör ett komplement till insatser beviljade inom den sociala
omsorgsprocessen som kan komma att bli viktiga för barn och deras familjer.

Bilagor
1. Ansökan om verksamhetsbidrag för 2022
2. Redovisning av verksamhetsbidrag för 2021
3. Årsredovisning för 2020

Helena Lindenius
Enhetschef
Omsorgsenheten

Shara Sammelin
Kvalitetsutvecklare
Omsorgsenheten
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