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Ledare
Extra tufft för ensamstående föräldrar
Coronakrisen är extra tuff för ensamstående 
föräldrar och deras barn och krisen slår extra 
hårt mot dem. Det visar den undersökning som 
vi gjorde under våren och som över 800 föräldrar 
deltog i. På grund av coronakrisen har många av 
våra medlemmar svag ekonomi och det drabbar 
deras barn. Många ger också uttryck för ensam-
het och socialt utanförskap. 

En viktig del av vårt arbete är att stötta våra 
lokalföreningar och deras verksamhet.
Sveriges Makalösa Föräldrar har tillsammans 
med flera andra organisationer fått 750 000 
kronor extra till höstens verksamhet från 
Socialstyrelsen på grund av covid-19. Bidraget 
fördelas mellan två olika projekt: ett 
aktivitetsprojekt och ett projekt för digital 
föräldrautbildning. Med hjälp av dessa pengar 
hoppas vi kunna göra livet lite lättare för ensam-
stående föräldrar och deras barn i Sverige.
 
Vi vill genom fler aktiviteter minska barnens 
utsatthet och öka de ensamstående föräldrarnas 
möjlighet att låta sina barn delta i aktiviteter och 
erfarenhetsutbyte. Flera av våra lokalföreningar 
har märkt en ökad tillströmning av medlemmar. 
Därför ökar vi antalet medlemsaktiviteter under 
andra halvåret i år och gör det möjligt även för 
fler nya medlemmar och deras barn att delta. 
På ett coronasäkert sätt förstås. Vi startar också 
fler lokalföreningar löpande. Närmast på gång 
är Malmö och Trestad (Uddevalla, Trollhättan, 
Vänersborg). Bor du på en ort där det saknas 
lokalförening och kan tänka dig att vara med och 
starta en – välkommen att höra av dig till mig.

Påverkansarbetet är också en viktig del av vårt 
arbete i riksförbundet. Under våren svarade vi på 
en remiss om tillfälligt tillägg till bostadsbidraget 
till barnfamiljer med anledning av covid-19.

Vi anser också att maxhyran för bostadsbidraget 
ska höjas och väntar på den statliga utredning 
om bostadsbidraget, som ska vara klar i oktober 
och som vi har bidragit med synpunkter till.

För att fler ska kunna få mer inblick i vilka frågor 
vi driver finns nu även Makalösa Podden. Där 
samtalar jag med personer som också driver 
frågor som är viktiga för ensamstående föräldrar 
och deras barn. Du hittar poddavsnitten via vår 
hemsida makalosa.org.

Christina Olsson, generalsekreterare

Umeås lokalförening
Kontonummer Swedbank 
8420-2924 229 490-9 
Swish: 123 633 3041

Faluns lokalförening
Kontonummer Swedbank 
8166 -1, 924971 550- 0

Uppsala lokalförening
Bankgiro 511-7569

Stockholms lokalförening
Postgiro 123 59 67 -5
Swish: 1232261915

Trestads lokalförening
Ny lokalförening under 
bildande

Jönköpings lokalförening
Ny lokalförening under 
bildande

Växjö lokalförening
Bankgiro 5070 -9096

Helsingborgs lokalförening
Bankgiro 5598-0049
Swish: 1234228920

Lunds lokalförening
Bankgiro 345-7652

Malmös lokalförening
Ny lokalförening under 
bildande

Sveriges Makalösa Föräldrar

Vi stärker makalösa föräldrar och deras barn
Sveriges Makalösa Föräldrar är en intresseorganisa-
tion 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 verksam-
heter för makalösa föräldrar och barn genom våra 
lokalföreningar och familjenätverk i hela Sverige. 
Med stöd, utbildning, erfarenhetsutbyte och 
gemenskap. Makalösa föräldrar och barn stärker 
och hjälper varandra.

Mer information om medlemskap och vår 
verksamhet finns på sidorna 21-23.
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Riksförbundet valde denna sommar att 
för första gången erbjuda lokal-
föreningarnas styrelsemedlemmar att 
åka på läger, med eller utan sina barn, 
under perioden 19 till 23 juli. Samman-
lagt deltog 10 föräldrar från sex av våra 
åtta lokalföreningar. 

Platsen för lägret var en lägergård i Skånes 
Fagerhult som ägs av Helsingborgs stad 
och som är flitigt bokad året runt. Orsak-
en till det är inte svår att förstå eftersom 
lägergården ligger vackert placerad intill 
en sjö med möjlighet till bad och kanot-
paddling, inbäddad av skog och med god 
uppsikt över de generösa utomhusytorna 
som vetter ner mot stranden. På 
förmiddagarna deltog föräldrarna i 
studiecirklar medan barnen togs om hand 
av lägerledare. Eftermiddagarna bjöd på 
samvaro med övriga deltagare under 
lekfulla former men också en stor del 
fritid. 

Sommarläger för lokalföreningarnas 
styrelser

MAKALÖSA FÖRÄLDRAR | FAMILJELÄGER  

En av dagarna åkte några av deltagarna in 
till byn för att handla i godisbutiken Godis-
flyget samt äta glass och leka en stund på 
en närliggande lekplats.

“Syftet med lägret var att kunna erbjuda 
våra styrelsemedlemmar en chans att ses 
under lättsamma former och en möjlighet 
från riksförbundets sida att visa 
uppskattning för det arbete de utför 
lokalt. Men det fanns även en tanke om 
att ge dem mer kunskap om riksförbundet 
samt förhoppningsvis göra dem mer 
peppade inför höstens aktiviteter”, säger 
generalsekreterare Christina Olsson. Hon 
deltog på lägret tillsammans med barn-
barnet Pärlan som är van vid att följa med 
mormor på Makalösa aktiviteter. 

“Förhoppningen var att lägret skulle 
erbjuda avkoppling från vardagen och 
möjlighet att bara få vara”, fortsätter 
Christina. “Till exempel hade vi en kock 
på plats som lagade alla måltider till oss, 
vilket är en lyx för de flesta men särskilt 
för ensamstående föräldrar. Den ut-
värdering som gjordes efter lägret visar 
att många av deltagarna uppskattade 
detta nya sätt att träffa och umgås med 
representanter från övriga lokalförening-
ar. Den visade också på ett högt engage-
mang bland styrelsemedlemmarna till att 
fortsätta utveckla vår verksamhet. Alla 
deltagare var eniga om att de gärna ser 
att lägret blir ett återkommande arrange-
mang. Om det blir så eller inte är en 
resursfråga”, säger Christina.

Med på lägret fanns även riksförbundets 
nyanställda samordnare, Josefine Almrike. 
Josefine sitter som ordförande i Lunds 
Makalösa sedan årsmötet i april och är 
sedan den 1 juli även anställd av riksför-
bundet på 50 %. Detta är möjligt tack vare 
ett beviljat anslag från Socialstyrelsen 
på 750 000 kronor för ökade utgifter i 
samband med covid -19. Tjänsten som 
samordnare ryms inom Aktivitetsprojektet 
och är tänkt att fungera som ett bollplank 
till lokalföreningarna, både de redan eta-
blerade och de som planeras starta upp 
under hösten. Projektet sträcker sig till 
och med den 31 december i år. Josefine 
informerade deltagarna på lägret om pro-
jektet och hur pengarna ska fördelas. 

Bland annat finns en pott pengar öron-
märkta åt lokalföreningarna att ansöka ur 
för aktiviteter, pengar som koordineras av 
samordnaren.

Jenny Sandqvist deltog med sina två 
döttrar som representant för Umeås
lokalförening i vilken hon ingår i 
valberedningen. Hon var mycket positiv till 
lägret och vill nu ta steget till att engagera 
sig i styrelsen.

“Jag har fått mycket större kunskap om 
Makalösa Föräldrar och om 
föreningsarbete generellt. Barnen har 
också haft härliga dagar - deras första 
lägerupplevelse! Jag vill även ge en 
guldstjärna till Oliver som ungdomsledare. 
Han har en förmåga att få både barn och 
vuxna att känna sig sedda vilket jag anser 
vara en mycket viktig egenskap hos en 
ungdomsledare”, säger Jenny.

Foto: Josefine Almrike. 
Jenny Sandqvist med dottern Hilda Avelin.

Foto: Josefine Almrike. Fr. v: Emelie Savlid (Växjö), 
Veronica Törnblad (Växjö), Anders Ekdahl-Ohls-
son (Helsingborg), Christina Olsson (Riks) och 
Cecilia Ek (Stockholm).

FAMILJELÄGER | MAKALÖSA FÖRÄLDRAR 

Foto: Josefine Almrike. 
fr. v: Cecilia Ek, Daniela Krentzel, Pärlan samt 
Oliver Hagberg.
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Två nya samordnare

1 februari började Anja Barke som 
samordnare på riksförbundets 
kontor på 25 procent. Anja arbetar 
även åt Stockholms lokalförening. 
Hon har tidigare jobbat både inom 
kulturområdet och offentliga 
sektorn som kulturassistent, 
koordinator och producent.

– Jag trivs väldigt bra i Makalö-
sa Föräldrar med alla spännande 
projekt, aktiviteter och de viktiga 
insatserna vi gör tillsammans, säger 
Anja. Hon kan nås på 
admin@makalosa.org.

Anja Barke, ny samordnare för riksförbundet.

Riksförbundet har fått extra bidrag 
från Socialstyrelsen under andra 
halvåret i år. För att kunna planera 
och följa upp de extra medlems-
aktiviteterna som vi nu genomför 
tack vare bidraget har riksförbun-
det anställt Josefine Almrike som 
samordnare på 50 procent under 
sex månader från 1 juli. Josefine är 
också sedan februari i år ordförande 
för Lunds Makalösa Föräldrar, som är 
den lokalförening som har ökat mest 
i medlemsantal under senaste året. 
Hon har en bakgrund som HR-
specialist med utbildning från bland 
annat personal -och 
arbetslivsprogrammet på Kristianstad 
Högskola. Josefine Almrike, 

samordnare för lokalföreningarna.
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Flest representanter på plats hade Växjö 
lokalförening med tre styrelsemedlemmar 
av fyra. Föreningen bildade ny styrelse un-
der våren och fick mycket tid dessa dagar 
att prata ihop sig och lägga en plan för 
kommande samarbete. De fick även träffa 
sin kontaktperson för Sensus Studieför-
bund Kronoberg som fanns på plats och 
informerade om vad Sensus kan erbjuda.

Cecilia Ek har mångårig erfarenhet av 
Makalösas verksamhet och är att betrakta 
som en veteran inom Stockholms Makalö-
sa där hon sitter som ordförande. Hon del-
tog på lägret utan barn, som nu är stora. 
Cecilia är mycket positiv till fortsatta läger 
för styrelsemedlemmar för att en

Foto: Josefine Almrike. 
Cecilia Ek, här iklädd grön t-shirt, deltog i lekarna 
på eftermiddagarna.

MAKALÖSA FÖRÄLDRAR | FAMILJELÄGER  

överföring av erfarenheter och kunskaper 
ska kunna ske. 

“Vi behöver bygga vår förening på dem 
som vill något och ta tillvara på dem. Ett 
sätt att göra detta på är genom samtal på 
digitala mötesplatser och genom 
faddersystem för ordförande. Vi måste 
också lära oss att kunna driva de 
familjepolitiska frågorna ännu tydligare, 
även ute i lokalföreningarna”, säger Cecilia 
Ek.

Foto: Josefine Almrike. Fr. v: Veronica Törnblad 
(Ordf. Växjö), Emelie Savlid (ledamot, Växjö) och 
Elisabeth Engelbrektsson Ahlqvist (kassör, Växjö).

Foto: Josefine Almrike. 
Fr. v: Pärlan, Isabel Almrike, Daniela Krentzel 
och Oliver Hagberg.
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Första makalösa 
ungdomslägret

”Nu har vi precis avslutat Sveriges Makalösa 
föräldrars första ungdomsläger! Wohoo!! Det 
har varit en ära att få leda detta läger på den 
underbara lägergården Brevik ute på Vikbolan-
det. Vad härligt det har varit med alla underbara 
deltagare och fantastiska ledare, tack så otroligt 
mycket till alla er! Vi hade inte kunnat önska 
en bättre grupp för detta läger, det har varit så 
fint att se alla växa och utmana sig på olika plan 
under denna varma, fina sommarvecka. Vi var 
ute och tittade på magiska stjärnfall samma 
dag som vi pratade om rymden och utforskade 
vår omgivning även på ett filosofiskt plan. Att 
få ta emot deltagarna på stationen var en av de 
roligaste stunderna för att nervositeten kunde 
släppa när vi tog emot alla och allt föll på plats. 
Ett starkt minne är ställningstagandediskus-
sionen som var planerad till en timme, men 
blev två timmar då deltagarna ville fortsätta ta 
ställning till fler påståenden. När deltagarna 
anordnade vår avslutningsfest och vi dansade 
tillsammans sista kvällen blev allt så perfekt när 
vi tillsammans gick ner och fick ett svalkande 
dopp innan vi stöp i säng. Jag kan inte tacka er 
alla nog för ert engagemang och deltagande! 
Ni har alla varit så underbara!! Tills vi ses igen, 
mycket kärlek”

Oliver Hagberg, Lägeransvarig

”Jag har verkligen njutit varje minut som 
lägerledare på Makalösas ungdomsläger! Det 
har varit full fart med aktiviteter, diskussion-
er och lekar. Alla ungdomar har varit jätte-
trevliga och engagerade i aktiviteterna. Det 
har varit en otrolig upplevelse att få jobba 
som lägerledare för Makalösa föräldrars un-
gdomsläger. Att få se hur roligt ungdomarna 
har och att få se hur de växer som personer 
under en vecka är helt underbart. Jag ser 
verkligen fram emot att få planera ett läger 
även nästa sommar.”

Albin Forsström

”Det har varit ett helt fantastiskt ung-
domsläger som gett många fina minnen. 
Lekar, bus och diskussioner kommer att leva 
kvar hela i mitt hjärta. Som ungdomsledare 
har jag utvecklas på många olika sätt och jag 
känner mig rustad för fler utmaningar. Jag 
har fått vänner för livet.”

Maria Edner

I augusti arrangerades det första makalösa 
ungdomslägret i Brevik utanför Norrköping. 
På lägret deltog åtta ungdomar och sex 
ungdomsledare. Veckan innan var det ett 
familjeläger, även det i Brevik.

Här beskriver ungdomsledarna själva 
ungdomslägret:

”Jag har haft ett par helt magiska veckor på 
Brevik som jag sent kommer att glömma. Allt 
från bergsklättring och bågskytte till filo-
sofiska dilemman och tankar om jaget och 
världen. Trots att jag var borta i sexton dagar 
längtade jag inte hem en endaste gång, jag 
hade fullt upp med att ha roligt istället! Jag 
har sett otroligt stor personlig utvecklig hos 
alla våra deltagare så väl som hos mig själv. 
Jag är utomordentligt stolt över alla, delt-
agare såväl som ledare för denna insats. Att 
ha åstadkommit sådan förändring under så 
få dagar ger mig hopp och glädje. Att få ha 
medverkat i något så betydelsefullt kommer 
jag definitivt bära med mig resten av livet. 
För att citera en av våra deltagare på perron-
gen på väg hem, “det blir väl ett läger nästa 
år igen va??”.

Lea Esengård

”Att få vara ledare i 16 dagar för två 
fantastiska läger med många leenden och 
knäppa påhitt har fått mig att verkligen växa. 
Inte bara som ledare utan även som person. 
Detta kan man verkligen säga varit några av 
sommarens bästa dagar. Jag kommer sakna 
alla stunder med skratt och lek. När man får 
höra från några som åker på läger för första 
gången att det kan det vara lite läskigt att 
vara hemifrån, men när man väl har packat 
upp och börjat med alla aktiviteter hör man 
att de snabbt glömmer bort hur jobbigt det 
var i början. Att se ungdomarna växa är nog 
det bästa med att få vara ledare. Dessa läger 
har verkligen varit sommarens bästa dagar!”

Simone Syrsven

”Nu är jag på väg hem från ett underbart 
läger. Det har varit lärorikt för alla och det 
har varit så fascinerande att se hur alla har 
utvecklas på sitt egna sett. Allt från deltagare 
som egentligen inte ville åka dit till att när 
det var dags att åka hem så ville de inte åka 
hem och började direkt planera nästa års 
läger. Det är så roligt att höra att alla vill ha 
ett läger till och att de älskade att vara där. 
Jag känner att jag har utvecklats så mycket 
som ledare och som person. Jag var 
jättenervös för att vara ledare för första 
gången, men det gick hur bra som helst. Det 
går inte vara mer nöjd än vad jag är efter ett 
såhär bra läger.

Vi har åkt linbana, provat bågskytte, paddlat 
kanot, klättrat på höghöjdsbana, klättrat i 
berg, lekt massor med lekar och haft många 
intressanta diskussioner. Så kul att höra att 
många tyckte att diskussionerna var 
roligast. ”

Nina Pettersson



föräldrar. Vi är tacksamma för gåvan, den 
gör att fler ensamstående med svag ekonomi 
har möjlighet att vara medlemmar hos oss. 
Medlemskapet kostar 200 kronor per år.

 Digital årsstämma

I april hade Sveriges Makalösa Föräldrar sin 
förbundsstämma som vanligt. Men istället 
för att ses fysiskt blev det ett digitalt möte. På 
mötet valdes den nya styrelsen. Ny som för-
bundsordförande är Linda Söderström.

 Ny strategisk treårsplan
På riksförbundets styrelsemöte i maj fattades 
beslut om att behålla nuvarande 
strategiska treårsplan ytterligare ett år eftersom 
den nuvarande treårsplanen bedöms fungera 
även under 2021. Planen ingår i det mål- och 
resultatorienterade arbetssättet, som är ett krav 

MAKALÖSA FÖRÄLDRAR | PÅ GÅNG I FÖRBUNDET
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På gång i förbundet
 Tre sommarläger tack vare bidrag

I sommar har riksförbundet arrangerat tre 
olika läger: ett läger för styrelsemedlemmar 
från våra lokalföreningar i Skånes Fagerhult 
samt ett familjeläger och ett ungdomsläger 
i Brevik utanför Norrköping. Dessutom har 
flera av våra lokalföreningar arrangerat egna 
sommarläger runtom i Sverige. I familjelägret 
deltog ca 20 barn och 15 vuxna och i 
ungdomslägret ca 10 ungdomar. 
Ungdomslägret var det första som Sveriges 
Makalösa Föräldrar har arrangerat. 
Sommarlägren finansieras av bidrag från flera 
stiftelser som till exempel Kungliga sällskapet 
Pro Patria och Åhlén-stiftelsen.

 Remissvar om tillfälligt tillägg till  
 bostadsbidrag
Sveriges Makalösa Föräldrar svarade under 
våren på en snabb remiss till Social-
departementet angående tillfälligt tilläggs-
bidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget 
med anledning av covid-19. Riksförbundet ser 
positivt på att man använder bostadsbidraget 
för att nå ut till barnfamiljer med låg inkomst, 
men vi anser inte att 25 procent är tillräckligt. 
Maxhyran för en ensamstående med två barn 
är 5 900 kronor idag, medan normhyran för en 
fyrarumslägenhet är ca 10 000 kronor, vilket 
borde vara en rimlig nivå för maxhyra. Då 
hade bostadsbidraget ökat från 2 600 till 4 200 
för en ensamstående förälder med två barn 
med en månadsinkomst på 20 000 kronor. 
Läs hela vårt remissvar på makalosa.org.

 20 medlemsavgifter i gåva
Giving People har sponsrat 20 medlemskap i 
Makalösa Föräldrar för ensamstående 

från Socialstyrelsen för att få verksamhets-
bidrag. Ansökan till Socialstyrelsen för verk-
samhetsbidrag 2021 är nu också inlämnad. 
Den nya strategiska treårsplanen finns på 
makalosa.org.

 Dagens arena
Sveriges Makalösa Föräldrar har tidigare i 
år medverkat i en artikel i Dagens Arena om 
remissvaret om tillfälligt tilläggsbidrag till 
barnfamiljer inom bostadsbidraget. 

Följ länken nedan för att hitta till artikeln
https://makalosa.org/lank

 Skolstängningar och ökade 
 matkostnader
Vår generalsekreterare Christina Olsson har 
medverkat i en artikel om skolstängningar i 
Aftonbladet. Många ensamstående föräldrar 
med ungdomar på gymnasiet fick ökade 
matkostnader när gymnasieundervisningen 
skedde på distans. 

Följ länken nedan för att hitta till artikeln
https://makalosa.org/lank

 Efterlyser effektivare medling vid  
 skilsmässor
Sveriges Makalösa föräldrar vill få tvistande 
föräldrar att samarbeta med hjälp av medling. 
Förslaget är att prova en modell från Finland, 
där tvistande skilsmässopar erbjuds hjälp av 
både jurist och psykolog och samtalen är inrik-
tade på att hitta lösningar.

Följ länken nedan för att hitta till artikeln
https://makalosa.org/lank

 Fler medlemsaktiviteter med pengar  
 från Socialstyrelsen
Sveriges Makalösa Föräldrar har 
tillsammans med flera andra organisationer 
inom det sociala området fått 750 000 kronor 
extra från Socialstyrelsen på grund av 
coronakrisen. Bidraget, som används under 
andra halvåret i år, fördelas mellan två olika 
projekt: ett aktivitetsprojekt och ett projekt för 
digital föräldrautbildning.

På grund av coronakrisen har många av våra 
medlemmar svag ekonomi och det drabbar 
deras barn. Många ger uttryck för ensamhet 
och socialt utanförskap. Sveriges Makalösa 
Föräldrar vill minska barnens utsatthet och 
öka de ensamstående föräldrarnas möjlighet 
att låta sina barn delta i aktiviteter och erfar-
enhetsutbyte. Flera av våra lokalföreningar har 
märkt en ökad tillströmning av medlemmar 
och kan inte ge alla som vill en plats på våra 
aktiviteter. Grupperna behöver också vara 
mindre på grund av corona och det innebär 
ökade kostnader.

Därför ökar vi antalet medlemsaktiviteter 
under andra halvåret i år och gör det möjligt 
för nya medlemmar och deras barn att delta. 
För att kunna planera och följa upp aktivi-
teterna har vi även sökt och fått pengar för en 
samordnare. 

Till aktivitetsprojektet har vi fått 450 00 kronor 
och till projektet för digital föräldrautbildning 
har vi fått 300 000 kronor. Båda projekten ska 
vara genomförda 31 december och rapporteras 
till Socialstyrelsen i mars. Det nya aktivitets-
bidraget har fördelats mellan lokalföreningar-
na efter deras medlemsantal.



Under de senaste månaderna har Makalösa föräldrar runt om i Sverige 
arrangerat massor av medlemsaktiviteter för barn och vuxna. Här är ett axplock.

Massor av medlemsaktiviteter
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Fråga advokaten

Fråga advokaten

Som prenumerant på Sveriges Makalösa 
Föräldrars tidskrift har du möjlighet 
att ställa juridiska frågor och få svar av 
Therese Ström. Det kan bland annat 
handla om vårdnadstvister, frågor kring 
umgänge eller hur du kan gå tillväga vid 
en skilsmässa.

Skicka din fråga till 
admin@makalosa.org.

Du kan även välja om du vill vara 
anonym eller inte. 

Therese Ström Advokatbyrå AB
Köpmangatan 15, 1 tr
111 31 Stockholm

Advokaten svarar:
Att umgänge ska ske i närvaro av ett 
umgängesstöd innebär att det under 
umgänget kommer att finnas en lämplig 
person som bidrar till trygghet för barnet. 
Det är barnets behov som ska bedömas vid 
beslut om umgängestöd och det är endast 
domstolen som kan besluta att ett 
umgängesstöd ska medverka vid ett 
umgänge, och det endast för viss tid.  

Situationen där det kan vara bra eller 
nödvändigt att utse ett umgängesstöd är 
exempelvis när något umgänge inte har ägt 
rum under lång tid, när barnet inte har en 
nära relation till föräldern eller när barnet 
av något annat skäl känner oro eller saknar 
tillit till föräldern. Umgängesstödets roll 
är då att underlätta såväl för barnet som 
umgängesföräldern under umgänget. Be-
hov av umgängesstöd kan också finnas när 
umgängesförälderns 
omsorgsförmåga brister i något avseende. 
Förutom att finnas tillgänglig under 
umgänget kan ett umgängesstöd också be-
höva medverka vid hämtning och lämning 
i samband med umgängestillfällena.

Fråga:
Min far gick bort för två månader sedan. 
Han är svensk medborgare, men var under 
fem års tid bosatt i Tyskland. Jag har hört 
talas om en ny arvsförordning, vill du 
förklara vad förordningen innebär? 

Advokaten svarar:
Arvsfrågor av internationell karaktär har 
tidigare varit komplexa med handläggning 
i flera länder beroende på var den avlidne 
bodde, hade sina tillgångar med mera. 
Detta har i sin tur medfört att processen 
blivit dyr eller att oförenliga beslut har 
meddelats i olika länder. 

I syfte att underlägga för anhöriga att lösa 
samtliga frågor som gäller ett arv antog 
EU den 17 augusti 2015 arvsförordningen. 
Den innebär att frågor om arv normalt ska 
prövas där den avlidne hade sin hemvist 
och i enlighet med det landets lag. Be-
hörigheten omfattar arvet i sin helhet och 
oavsett i vilket land som egen-
domen finns. I vissa undantagsfall kan 
dock behörigheten vara begränsad till 
att avse egendomen endast i det landet. 
Framgår det däremot att den avlidne, trots 
hemvist, hade närmare anknytning till ett 
annat land kan lagen i det landet istället 
tillämpas.  

Arvsförordningen ger även möjlighet till 
ett särskilt lagvalsförordnande, vilket ger 
en person möjlighet att i ett testamente 
bestämma om att man vill att lagen i det 
land man är medborgare i tillämpas på 
arvet. Möjlighet att välja något annat lands 
lag än sitt medborgarskapsland finns däre-
mot inte. 

Fråga:
Jag har en son på fyra år som jag inte har 
träffat sedan födseln. Barnets mamma 
vill att jag träffar min son i närvaro av ett 
umgängesstöd. Vad innebär det?   
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Rita lätt: djur
av Esbjörn Jorsäter

“Rita lätt: djur” är boken 
som lär en sexåring att 
rita djur och bli stolt 
över det fina resultatet. 
Det är också en inspira-
tionsbok för vuxna som 
vill rita med sina barn. 
Med hjälp av “Rita lätt: 
djur” får man en bra 
vägledning. Börja med

Boktips! 
- för små och stora

FÖR BARN 6-9 år

Kan du lösa Korsordet?

Kan du lösa 

gåtorna?

Rätt svar finns på 

sida 18 
1. Vilken råtta äter inte ost?

2. Heter det ”en rak kurva” eller ”ett rak  
kurva”?

3. På vilken sida av fåret är det mest ull?

4. Vad är det för likhet mellan en fiskare och 
en bebis?

Mina första fiskar
av Emma Jansson

I boken Mina första fiskar hittar du 19 olika 
fiskar som finns i svenska vatten. Lär dig fakta 
om fiskarnas kännetecken, var de lever och hur 
du fiskar upp dem.

I bilderboken finns 
klassiker som mört 
och abborre samt 
den lömska gäd-
dan, men även den 
färgglada blågyltan, 
mystiska malen 
och den hala ålen. 
Boken är del två 
i serien Upptäck 
naturen.

FÖR BARN 3-6 år

Mat på en plåt: smarta middagar och andra 
enkla ugnsrätter
av Tareq Taylor

Det här är middagsmat på enklaste vis. Man 
sparar tid, det är mat som är enkel att laga 
till många och det blir mindre disk. Och att 
ugnslagat ger djupare smaker känner nog de 
flesta till. Att laga allt på en plåt fungerar des-
sutom precis lika bra en stressig måndag som 
på helgen när det finns mer tid till matlagning.

Boken innehåller mycket grönt och lite mindre 
av kött, fisk och fågel. Här finns också bröd 
som kan användas till både varma och fyllda 
mackor, eller till stora brytbröd. Pizza med 
olika fyllningar är en självklarhet.

FÖR VUXNA

enkla streck och cirklar och bygg på steg för 
steg. Här lär man sig grunderna på ett pedago-
giskt sätt och många små knep. Man ska inte 
rita i själva boken och därför kan man använda 
den om och om igen.
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1. Dammråttan.

2. Det finns inga raka kurvor.

3. Utsidan.

4. Båda vill ha napp.
Här är svaret på gåtorna.Hoppas du inte fuskar!
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Ensamstående föräldrar 
är nu extra ekonomiskt 
utsatta
Coronakrisen är extra tuff för 
ensamstående föräldrar. Det visar den 
undersökning som Sveriges Makalösa 
Föräldrar gjorde under våren.

42 procent av de som svarade på vår enkät 
uppgav att de inte har tillräckliga 
ekonomiska marginaler för att klara sig 
om de blir sjuka själva eller behöver stanna 
hemma med barnen under en längre tid. 
På frågan om vilket stöd de önska sig från 
staten eller kommunen finns det många 
olika förslag som matkuponger, matlådor, 
högre barnbidrag, högre underhållsstöd 
och uppskov på lån. Christina Olsson, 
generalsekreterare för Sveriges Makalösa 
Föräldrar, säger att hon är mycket orolig 
för situationen för de ensamstående 
föräldrar som redan före coronakrisen 
hade en svag ekonomi. 

– Krisen slår extra hårt mot dem. Var 
femte ensamstående mamma lever med låg 
inkomststandard, dvs med mindre än 16 
800 kr per månad (en vuxen och två barn). 

850 ensamstående föräldrar besvarade 
enkäten. 

Läs mer på makalosa.org/lank

Har du lyssnat på Makalösa Podden – en 
podcast som lyfter frågor som är viktiga 
för ensamstående föräldrar under 
coronakrisen och annars? 

Det är generalsekreterare Christina Olsson 
som är programledare för Makalösa 
Podden. Idén till podden för och om 
ensamstående föräldrar och deras barn 
uppstod som en följd av coronakrisen.

– Vi ville hitta ett nytt sätt att nå ut och 
synliggöra viktiga frågor för ensamstående 
föräldrar, berättar Christina. I varje avsnitt 
har vi en gäst som jag samtalar med.

Det finns åtta poddavsnitt och Christinas 
gäster är:

Christina Olsson och Josefine Almrike spelar in Makalösa Podden.

Makalösa Podden 
för viktiga frågor

Avsnitt 1: Nanaz Fassih på Dana Care & Coaching

Avsnitt 2: Marcus Göthberg, Sommarlycka.se

Avsnitt 3: Linda Hellqvist, generalsekreterare på 
Giving People

Avsnitt 4: Marie Linder, förbundsordförande i 
Hyresgästföreningen

Avsnitt 5: Ardalan Shekarabi, socialförsäkring-
sminister

Avsnitt 6: Tove Lindahl Greve, Majblommans 
generalsekreterare

Avsnitt 7: Oliver Hagberg, lägeransvarig och Nina 
Pettersson, barnledaransvarig

Avsnitt 8: Josefine Almrike, samordnare för 
lokalföreningarna.

Du hittar Makalösa Podden via makalosa.org.

 

Som medlem hos oss får du en timmes 
kostnadsfri rådgivning i samband med 
separation eller frågor gällande vårdnad 
och umgänge. Skicka ett mejl till vårt 
kansli, admin@makalosa.org där du kort-
fattat beskriver din fråga. Du kommer 
därefter att bli kontaktad. Du kan även få 
en timmes kostnadsfri ekonomisk 
rådgivning vid start av eget företag.

Gratis rådgivning för 
dig som medlem
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Bli medlem hos oss – detta erbjuder vi
Som medlem i våra lokalföreningar eller familjenätverk 
träffar du andra särlevande föräldrar och kan få stöd, 
erfarenhetsutbyte och gemenskap med dem. Du får ta del 
av föreningens aktiviteter, ibland till ett reducerat pris och 
ibland helt kostnadsfritt. Dina barn träffar också andra 
barn med ensamstående föräldrar och kan delta i roliga 
aktiviteter.

Du kan t ex vara ensamstående på heltid, deltid, ha barnen varannan vecka eller helg, varit 
ensam 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 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. Som medlem stödjer du också vårt påverkansarbete och bidrar till att synliggöra och stärka 
makalösa föräldrar och barn i samhället.

Vill du få mer information om lokala aktiviteter? Besök gärna din lokalförenings eller famil-
jenätverks facebooksida. Du kan även bli medlem utan att tillhöra någon lokalförening eller 
familjenätverk. Som medlem hos oss får du också en timmes kostnadsfri rådgivning i 
samband med separation eller frågor gällande vårdnad och umgänge. 

Läs mer om medlemskap på makalosa.org

Vill du bli medlem?
Klicka på knappen 

BLI MEDLEM

högst upp till höger på vår hemsida, 
makalosa.org

Vi vill ha fler lokalföreningar!
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Många vill bli medlemmar i Makalösa Föräldrar och för att vi ska kunna erbjuda lokala aktiviteter 
behövs det lokalföreningar som kan hålla i aktivitetsplaneringen och utveckla den lokala verk-
samheten.

Det finns idag åtta lokalföreningar i Sverige. De finns i Umeå, Falun, Stockholm, Uppsala, Jönköping, 
Växjö, Helsingborg och Lund. Dessutom finns det familjenätverk i Linköping och Karlstad. 

– Vi vill gärna kunna erbjuda lokal verksamhet på fler platser i Sverige, säger Christina Olsson, 
generalsekreterare. Det är ett av våra prioriterade områden i den strategiska treårsplanen att ge 
stöd till etableringen av fler lokalföreningar. Vi har gett starthjälp till de nya lokalföreningarna i 
Uppsala och Jönköping och nu håller vi på att starta en ny lokalförening i Malmö och Trestad. Fler 
nya lokalföreningar planeras. Alla som är intresserade av att starta en ny lokalförening är välkomna 
att höra av sig till mig på gs@makalosa.org.

För att starta en lokalförening behövs bland annat en styrelse. Riksförbundet erbjuder starthjälp och 
löpande stöd till nya lokalföreningar.

Lunds Makalösa Föräldrar firade 20 år!
Lunds lokalförening firade 20 årsjubileum i natur- och friluftsområdet Skrylle, strax utanför Lund, 
lördagen den 22 augusti. Kalaset delades upp i två omgångar för att inte överskrida rekommen-
dationerna om högst 50 personer i folksamlingar. Sammanlagt deltog 49 makalösa föräldrar och 
barn denna dag. På programmet stod mat och tårta, fiskdamm, ansiktsmålning, tipspromenad, 
ballonger, lek och bus och en hemlig gäst, ingen mindre än Sommarskuggan! Barnen hejade ivrigt 
på när Sommarskuggan kastade skuggslem på föreningens ordförande Josefine, som oturligt nog 
fastnat i en skuggfälla. Kalaset var mycket uppskattat med många skratt och roliga minnen för såväl 
föräldrar och barn. Vi säger grattis till Lunds Makalösa och ser fram emot ytterligare 20 verksamma 
år, minst!

Är du ensamförälder? Du är inte ensam!



Vill du bli medlem i Makalösa?
Gå in på vår hemsida, makalosa.org och klicka på den gröna knappen ”Bli 
medlem”. Där fyller du i dina uppgifter för medlemskap. Sedan får du en 
faktura på medlemsavgiften på 200 kronor per år. Varmt välkommen till oss!

Tack för att du stöttar Sveriges Makalösa Föräldrar och vill vara medlem hos oss! 

Välkommen som ny medlem!
Kontaktinformation

UMEÅ 
LOKALFÖRENING 

Linda Söderström
umea@makalosa.org

FALUNS 
LOKALFÖRENING

Anna Gellner
falunborlange@makalosa.org

VÄXJÖ 
LOKALFÖRENING 

Elisabet E Ahlqvist, 

Veronica Törnblad,

vaxjo@makalosa.org

STOCKHOLMS 
LOKALFÖRENING 

Anja Barke
stockholm@makalosa.org

HELSINGBORGS 
LOKALFÖRENING 

Anders Ekdahl-Ohlsson
helsingborg@makalosa.org

LUNDS 
LOKALFÖRENING

Josefine Almrike
lund@makalosa.org

TRESTAD
LOKALFÖRENING 

Marie Ragnarson 
trestad@makalosa.org

MALMÖ
LOKALFÖRENING  

Lokalförening under 
bildande

STOCKHOLMS 
FAMILJENÄTVERK

Anja Barke
stockholm@makalosa.org

JÖNKÖPING 
LOKALFÖRENING

Cecilia Jansson 
jonkoping@makalosa.org

www makalosa.org
@sverigesmakalosaforaldrar

facebook-com/makalosa

Mer om Sveriges Makalösa Föräldrar

UPPSALAS
LOKALFÖRENING

Ann-Christine Sundström
uppsala@makalosa.org

Stödmedlemskap 
för dig som vill stötta oss

Nu finns det möjlighet för personer som vill stötta Sveriges Makalösa Föräldrar att bli 
stödmedlem.

Stödmedlemskapet är utan kostnad och betyder att du visar ditt stöd för oss som 
organisation och du får vår medlemstidning digitalt via mejl.

Du som är vän med eller anhörig till en ensamstående förälder kan också bli 
stödmedlem.
 
För att bli stödmedlem går du in på makalosa.org och klickar på knappen 
“Bli Stödmedlem” längst upp. 

Dina uppgifter kommer att läggas in i vårt medlemsregister i samband med att du 
registrerar dig.
 
Varmt välkommen att stötta oss!
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