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Verksamhetsberättelse 2018
Vi stärker makalösa föräldrar och deras barn
Sveriges Makalösa Föräldrar är en intresseorganisation för särlevande föräldrar och deras barn. Vi
synliggör makalösa föräldrar och deras barn i samhället genom kunskapsförmedling, påverkansarbete
och opinionsbildning. Vi arbetar aktivt för ett jämställt föräldraskap där alla föräldrar är lika viktiga
och barnen får goda uppväxtvillkor. Vi erbjuder meningsfulla verksamheter för makalösa föräldrar
och deras barn genom våra lokalföreningar och familjenätverk i hela Sverige. Med stöd, utbildning,
erfarenhetsutbyte och gemenskap. Makalösa föräldrar och barn stärker och hjälper varandra.
Sveriges Makalösa Föräldrar är en rikstäckande intresseorganisation med lokalföreningar och
familjenätverk runt om i landet. Vi har funnits sedan 1996 och riksförbundet finns i Stockholm. Vi är
en religiöst och partipolitiskt obunden organisation.
Våra medlemmar kan vara ensamstående på heltid, deltid, ha barnen varannan vecka eller helg, varit
ensamma från start, eller valt att skaffa barn på egen hand. Gemensamt för våra medlemmar är att
de inte bor ihop med sina barns andra förälder. Alla är välkomna!
Lokalföreningarna och familjenätverken ordnar olika aktiviteter. Det kan vara allt från läger,
skridskoåkning, biobesök, lekplatsträffar, matlag och grillning i skogen för föräldrar och barn, till after
work för vuxna eller midsommarfest. Vissa lokalföreningar ordnar också självhjälpsgrupper, där man
pratar om olika teman, t ex hur det är att vara tonårsförälder eller hur man får ekonomin att gå ihop.
Varför finns vi?
Levnadsvillkoren för ensamstående barn och deras föräldrar är sämre än för barn och föräldrar i
kärnfamiljer. Många barn lever i barnfattigdom och konflikter försvårar kommunikationen mellan
föräldrarna och påverkar barnen och deras hälsa. Samhället bör utformas så att ensamstående barn
och föräldrar har goda levnadsvillkor, utifrån ett jämställt föräldraskap och med barnens rätt till alla
sina föräldrar.
Mer information om vår verksamhet finns på vår hemsida, makalosa.org.
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Styrelsen
Riksförbundets styrelse har bestått av:
 Ordförande Marie-Louise Pallin Dolk
 Vice ordförande Therese Ström
 Kassör Lisbeth Fletcher
 Ledamot Åsa Janlöv
 Ledamot Anders Ekdahl-Ohlsson
 Suppleant Paulina Brattberg
 Suppleant Cia Schubert
 Suppleant Markus Wilkens
Styrelsen hade sju styrelsemöten under året och förbundet hade en årsstämma.

Övriga förtroendeposter
Valberedningen har bestått av:
 Johnny Rolf, Lund, sammankallande
 Eva Lindahl, Växjö
 Jenny Jakobsson, Umeå
Revisor: Rickard Nygren

Kansliet

 Generalsekreterare Christina Olsson
 Administratör Mia Westerdahl, till och med april

Organisationens lokalföreningar och familjenätverk
Lokalföreningar:
 Umeå
 Falun/Borlänge
 Stockholm
 Växjö
 Helsingborg
 Lund
Familjenätverk:
 Karlstad
 Jönköping
 Linköping
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Hänt under året
Ny strategisk treårsplan med ökat stöd till lokal verksamhet
I september antog förbundsstyrelsen en ny strategisk treårsplan. Den gäller från 2019 och
förnyas årligen. Den är mål- och resultatorienterad och innehåller en hel del nya satsningar,
som t ex samtalsgrupper enligt konceptet Skilda vägar.
Riksförbundet ska i ökad utsträckning stötta lokalföreningarnas verksamhet och etableringen
av nya lokalföreningar i Sverige. Stöd till lokalföreningarna att starta matlag,
självhjälpsgrupper eller andra sociala gruppaktiviteter är också prioriterat.
Handlingsplaner för påverkansarbetet ska tas fram. De påverkansfrågor som riksförbundet
framför allt vill driva är dubbel folkbokföring för barn till separerade föräldrar samt översyn
av bostadsbidraget för växelvist boende och för bostadsbidraget i stort.
Verksamhetsmålen för riksförbundet under de närmaste tre åren är:
 Vi skapar bättre förutsättningar för makalösa föräldrar och deras barn genom lokalt
stöd.
 Vi synliggör makalösa föräldrar och deras barn i samhället genom utbildning,
kunskapsförmedling, påverkansarbete och opinionsbildning.
 Vi är en stark röst för ensamstående föräldrar och deras barn.
 Vi är ett effektivt riksförbund med effektiv kommunikation.
Innan den strategiska treårsplanen beslutades skickades förslaget till styrelserna i
lokalföreningarna.

Skilda vägar – ny satsning med start 2019

I september utbildades tio samtalsledare enligt konceptet ”Skilda vägar” i samarbete med
Inger Ekbom, författare och verksamhetsutvecklare på Stadsmissionen.
Samtalsledarna är alla medlemmar i Makalösa Föräldrar och de leder med start 2019
samtalsgrupper för separerade föräldrar. Syftet med samtalsgrupperna är att inspirera
separerade föräldrar att prata med sina barn om separationen samt att dela erfarenheter och
lyfta fram den kunskap som föräldrarna redan har.
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Samtalen utgår ifrån innehållet i barnboken ”Skilda vägar, när föräldrar flyttar isär”. De har
fokus på barnens upplevelse vid separationer och handlar om hur man kan prata med barnen
om separationen. Samtalsgrupperna riktar sig till föräldrar med barn upp till ca 12 år.

Politiska gruppen
Den politiska gruppen, som består av sju personer, bildades hösten 2017. Gruppen träffades
även i februari 2018. De frågor som gruppen jobbar med är skola och förskola, ekonomiska
förutsättningar och vårdnadsfred. Gruppens arbete ledde bland annat till att familjenätverket i
Linköping bildades 2017.

Fler lokalföreningar
Lokalföreningen i Falun/Borlänge ombildades under året genom en sammanslagning av
Faluns lokalförening och Borlänge familjenätverk.
I november träffades generalsekreterare Christina Olsson och Anna Rehnberg,
verksamhetsutvecklare på Sensus Studieförbund i Uppsala. De har startat planeringen för att
etablera en ny lokalförening i Uppsala, där intresset är stort. I början av 2019 kommer
intresserade att bjudas in till uppstartsmöte. Riksförbundet erbjuder starthjälp och löpande
stöd.

Samverkansteam för barn och föräldrar vid separation
Christina Olsson deltog i april på ett seminarium om samverkansteam som arrangerades av
Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Kunskap och erfarenhet från forskning och praktik visar
tydligt att samhällets stöd till barn och föräldrar i samband med konfliktfyllda separationer
inte är tillräckligt effektiva och hjälpsamma. Alltför många föräldrar tvistar i domstol om
vårdnad, boende eller umgänge och domstolsprocesserna leder ofta till att barn och föräldrar
far illa. Flera utredningar och utvecklingsprojekt pekar på att tidigare och bättre samordnat
stöd av fler professioner skulle vara önskvärt.
Samverkansteam för barn och föräldrar i samband med separation har sedan 2014 använts på
försök av de fem kommunerna Malmö, Helsingborg, Nacka, Västerås och Norrköping. Syftet
är att pröva om ett samordnat tvärprofessionellt stöd kan bidra till att konflikter mellan
föräldrar minskar och att därmed minska de skadeverkningarna konflikterna kan få för barnet
och föräldrarna.

Barnets bästa
I maj och november deltog Christina Olsson i tribunalerna Barnets Bästa. Barnets bästa är en
ideell förening som vill främja behovet av rättssäkra, sakliga och opartiska utredningar av
barn och unga, utförda av socialtjänsten och dess familjerätt, med flera. I skriften ”Utreder
socialtjänsten för barnets bästa?” har Barnets Bästa anonymiserat en socialtjänstutredning
som är representativ för 24 granskade utredningar.
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Samarbete med PappaBarn

Christina Olsson träffade representanter från föreningen PappaBarn för att diskutera
samarbete under 2018. Båda organisationerna driver frågor om jämställt föräldraskap.
PappaBarn är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell medlemsförening som arbetar för
barns rätt till båda sina föräldrar. PappaBarn riktar sig till alla föräldrar (både mammor och
pappor) som har erfarenhet av en vårdnadstvist eller som på något sätt stängs ute ifrån sitt
barns liv vid t ex en separation. Nära anhöriga är ofta en grupp som glöms bort, därför riktar
sig PappaBarn även till farmor, farfar, mormor, morfar, syskon, ny partner, kusiner och alla
andra som anser att barn har rätt till båda sina familjenätverk.

Riksförbundets påverkansarbete

Medverkan i Almedalen

Styrelsen och generalsekreteraren för Sveriges Makalösa Föräldrar var i Almedalen första
veckan i juli för att knyta kontakter till nytta för arbetet med att skapa bättre förutsättningar
för makalösa föräldrar och deras barn. Genom att samarbeta med andra aktörer kan vi påverka
och utveckla tillsammans.
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Under veckan i Almedalen ägde också ett styrelsemöte rum och styrelsen och
generalsekreteraren deltog i seminarier om frågor som är viktiga för makalösa barn och
föräldrar.
Vi hade liksom tidigare år ett eget arrangemang i samarbete med Sensus Studieförbund, som
hade sitt tält i Ideella Trädgården, mitt i Almedalen. Seminariet, som var ett samtal mellan
Christina Olsson och journalisten och författaren Marie Björk, hade rubriken ”Jämställt
föräldraskap – i en relation och efter en separation”.
Marie Björk har skrivit boken ”Vi ska ha barn, handbok i jämställt föräldraskap” och den var
en av utgångspunkterna för samtalet. ”Vad behöver föräldrarna och samhället förändra för att
skapa förutsättningar för ett jämställt föräldraskap? Och hur ser situationen ut för
ensamstående föräldrar och deras barn? Går det att vara jämställd och separerad?” Det var
några av de frågor som Christina och Marie diskuterade.
Samtalet filmades och finns på Sensus facebooksida,
https://www.facebook.com/Sensusstudieforbund/

I Almedalen deltog Christina Olsson även i en livesändning i Radio Medvetna Val om
jämställt föräldraskap. Samtalet finns även som podd: http://www.medvetnaval.nu/radio/

Påverkansfrågor

De påverkansfrågor som riksförbundet framför allt driver är införande av dubbel
folkbokföring för barn till separerade föräldrar samt översyn av bostadsbidraget för växelvist
boende och för bostadsbidraget i stort. Påverkansarbete under 2018 har skett genom kontakt
med politiker i Almedalen och genom remissvaret om nya föräldraförsäkringen. I Almedalen
togs kontakt med bl a Larry Söder, KD. Generalsekreteraren har även haft kontakt med
socialminister Annika Strandhäll.

Remissvar om nya föräldraförsäkringen

I början av maj skickade riksförbundet in ett remissvar på förslaget till ny föräldraförsäkring,
”Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för
föräldraförsäkringen”. En av de frågor som riksförbundet driver är jämställt föräldraskap,
därför är vi positiva till förslaget. Den fördelning av föräldradagar som föreslås behövs för att
stimulera utvecklingen av jämställt föräldraskap och för att barnen ska kunna bygga goda
relationer till båda sina föräldrar.
Våra medlemmar i lokalföreningarna har olika politiska åsikter och därför anser vi att den
fördelning av föräldradagar som föreslås bör omprövas igen efter två mandatperioder från
lagens införande. Om förändringen då har lett till önskad effekt skulle ett införande av ökad
valfrihet kunna övervägas. Men ökad statlig styrning behövs nu för att åstadkomma resultat,
utvecklingen går annars för långsamt.
Den del av förslaget som handlar om förenklingar för olika familjekonstellationer är extra
viktig för våra medlemmar som är ensamstående föräldrar. Vi anser dock att föräldrarna ska
kunna lämna över alla dagar som inte är reserverade för att underlätta livspusslet.
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Sveriges Makalösa Föräldrar menar också att det behövs ytterligare åtgärder på samhällsnivå
för att stimulera ett jämställt föräldraskap. Vi föreslår därför att en utredning görs om dubbel
folkbokföring för barn till separerade föräldrar med gemensam vårdnad. Om vi vill ha ett
jämställt föräldraskap bör barn kunna vara folkbokförda på två adresser vid växelvis boende.
Det skulle vara en signal från samhället att båda föräldrarna är lika viktiga och förväntas ta
lika stort ansvar för sina barn.
Förbundet lyfter också fram att det nyinförda bostadsbidraget för växelvis boende behöver
omprövas, eftersom förändringen slår hårt mot framför allt ensamstående mammor med låg
inkomst.

Riksförbundets samverkan med myndigheter och organisationer
Vi samverkar med andra organisationer och myndigheter som ett led i vårt utvecklingsarbete:
Allmänna barnhuset - arbetar för att stärka barn i utsatta situationer.
Barnombudsmannen - företräder barns och ungas rättigheter och intressen.
Femmis - förening för frivilligt ensamstående föräldrar där vi driver frågan om barnomsorg på
obekväm arbetstid tillsammans.
Idea - arbetsgivarorganisationen för den ideella sektorn.
Nätverket för barnkonventionen - arbetar för att barnkonventionen ska bli lag i Sverige.
MFOF - arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt och bra relation till sina föräldrar.
PappaBarn - driver frågor kring vårdnadsprocesser.
Rädda Barnen - arbetar för barns rättigheter i Sverige och i världen.
Sensus - studieförbundet som vi samarbetar med
Självhjälpshuset i Jönköping - förening som arbetar med hjälp till självhjälpsgrupper
Symf - Sveriges Yrkesmusikerförbund där vi tittar på ob-barnomsorgen tillsammans.
Volontärbyrån - förmedlar kontakt mellan volontärer och frivilligorganisationer.
Årets stöttare

Varje år utser styrelsen för Sveriges Makalösa Föräldrar ”Årets stöttare”. Det är en person
eller en organisation som har gjort särskilt bra insatser för att stötta makalösa föräldrar och
deras barn. Sensus Studieförbund fick utmärkelsen 2018 eftersom de stöttar oss på många
olika sätt sedan många år tillbaka.
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I Almedalen deltar vi i seminarier tillsammans med dem och de erbjuder också lokaler till
våra lokalföreningar. Dessutom finns det samarbete när det gäller föreningsutveckling.

Kommunikation
En förbättring av riksförbundets kommunikation har gjorts under året och i den ingick en
översyn av förbundets kommunikationskanaler. En ny hemsida togs fram i början av året och
har sedan dess utvecklats och uppdaterats.
Ett nyhetsbrev med namnet ”På gång i Makalösa” startades i april. Det har målgruppen
lokalföreningarnas styrelser och skickas även till förbundsstyrelsen. Syftet är att förmedla
aktuell information om riksförbundets verksamhet och skapa bättre förutsättningar för
samarbete mellan förbundet och lokalföreningarna. Nyhetsbrevet har utkommit sju gånger
under året.
Arbete med att utveckla förbundets närvaro i sociala medier har genomförts under året. I det
ingår att utveckla bildspråket och att visa verksamheten i förbundet.
44 inlägg har publicerats på Instagram och 67 på Facebook.
Antalet gillare på Facebook har ökat från 2 605 i slutet av 2017 till 2 838 i slutet av 2018.
Antalet följare var 2 731.
Antalet följare på Instagram har ökat med 60 procent under året, från 151 till 243.
Styrelsen för Sveriges Makalösa Föräldrar har fått ökad synlighet genom att ledamöterna har
presenterats i medlemstidningen och i sociala medier.
En folder om medlemskap i Sveriges Makalösa Föräldrar togs fram och trycktes.
Profilprodukter togs också fram, t ex kepsar och västar.
Under 2018 producerades två nummer av medlemstidningen. Innehållet består främst av
information om förbundets och lokalföreningarnas verksamhet.
Under året har vi medverkat i flera tidningsartiklar och inslag i radio, bl a i radioprogrammet
Plånboken och Ekonominyheterna. Intervjuerna handlade om ensamståendes ekonomi och
förmåga att spara, underhållsbidrag samt växelvist boende och bostadsbidrag.
Två debattartiklar har skrivits under året.

Kansliet och styrelsen
I januari slutade generalsekreterare Catarina Danso och ersattes av Christina Olsson, som
tidigare var vice ordförande i förbundsstyrelsen.
Verksamhetsstödet från Socialstyrelsen sänktes från 1,9 till 1,7 miljoner för 2018. Det
minskade anslaget ledde till att bemanningen på förbundskansliet behövde anpassas.
Administratörstjänsten upphörde därför i maj.
Generalsekreteraren har under året besökt städerna Falun/Borlänge, Stockholm, Uppsala,
Växjö, Malmö, Lund och Helsingborg.
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I oktober deltog Christina Olsson i en handledarutbildning i BiFF, Barn i föräldrars fokus, för
att få inspiration till våra egna samtalsgrupper Skilda vägar och lära sig mer. BiFF är en
utbildning för föräldrar i familjerättsliga konflikter och handlar bland annat om vad du som
förälder kan göra för att underlätta för ditt barn.

Bidragsansökningar för att stötta lokal verksamhet
Sveriges Makalösa Föräldrar vill gärna göra mer när det gäller att stötta den lokala
verksamheten på olika sätt. Önskemål från våra lokalföreningar är t ex lägerverksamhet för
föräldrar och barn och bidrag till barnledare och barnvakter. Många av våra medlemmar är
heltidsföräldrar och har därför svårt att delta i vuxenaktiviteter. Vi har därför sökt pengar från
olika fonder och andra bidragsgivare. Tanken är att lokalföreningarna sedan ska kunna få ta
del av detta om vi lyckas med våra ansökningar. Vi har även sökt pengar för föreningsutveckling. Under året har ett tiotal ansökningar gjorts och vi fick sammanlagt 60 000 kronor
från två stiftelser för sommarläger.

Medlemmar
Sveriges Makalösa Föräldrar har sex lokala medlemsföreningar. De finns i Umeå, Falun/
Borlänge, Stockholm, Växjö, Helsingborg och Lund. Dessutom finns det familjenätverk i
Karlstad, Linköping och Jönköping.
Ett nytt, bättre medlemsregister har tagits fram och lokalföreningarnas medlemsansvariga har
utbildats. Medlemsregistret har även nya funktioner som t ex utskick av medlemsfakturor och
nyhetsbrev direkt från registret.

Medlemsförmåner
De medlemsförmåner våra medlemmar i lokalföreningarna och familjenätverken har är:
Juridisk rådgivning hos Advokatbyrån Therese Ström i Stockholm och hos Centrumadvokaterna i Växjö.
Ekonomisk rådgivning vid uppstart av eget företag hos Fletchers enskilda.
Medlemstidningen som utkommer två gånger per år.
Dessutom arrangerar våra lokalföreningar och familjenätverk aktiviteter för både föräldrar
och barn. Vissa av aktiviteterna sponsras med hjälp av medlemsavgifter och andra bidrag.
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Stöd till lokalföreningar och familjenätverk
Kansliet står till förfogande och kan bidra med råd och hjälp vid uppstart av lokalföreningar
och familjenätverk. Kansliet finns alltid tillgängligt för rådgivning för att driva en
lokalförening eller familjenätverk. Lokalföreningarna kan få stöd för att söka kommunala
eller regionala pengar för sin verksamhet.
Lokalföreningarna har även tillgång till det gemensamma medlemsregistret. Förbundet och
lokalföreningarna samarbetar när det gäller kommunikationsinsatser i t ex sociala medier.
Lokalföreningarna har fått roll ups som de kan ha vid olika arrangemang och det finns även
foldrar och profilprodukter som kan användas för medlemsvärvning.
Förbundet erbjuder kontinuerligt utbildning i styrelse- och valberedningskunskap.
Genom det riksomfattande avtalet med Sensus Studieförbund har lokalföreningarna möjlighet
att låna lokal på det lokala Sensuskontoret. Där får vi också ta del av deras kursutbud och de
hjälper även till om vi vill ordna någon föreläsning.
Under 2018 deltog generalsekreteraren på lokalföreningarnas årsmöten i Växjö, Falun och
Lund.
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Förbundsstyrelsen
Sveriges Makalösa Föräldrar

Stockholm 2019-01-20

-------------------------------------Marie-Louise Pallin Dolk
Ordförande

--------------------------------------Lisbeth Fletcher
Kassör

------------------------------------Therese Ström
Vice ordförande

--------------------------------------Åsa Janlöv
Ledamot

------------------------------------Anders Ekdahl-Ohlsson
Ledamot
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