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Sveriges Makalösa Föräldrar 

Vi stärker ensamstående föräldrar och deras barn 

Sveriges Makalösa Föräldrar (SMF) är en intresseorganisation för ensamstående föräldrar och deras 

barn.  Vi synliggör ensamstående 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 

ensamstående föräldrar och deras barn genom våra lokalföreningar och familjenätverk i hela Sverige. 

Detta görs genom stöd, utbildning, erfarenhetsutbyte och gemenskap. Ensamstående föräldrar och 

barn kan stärka och hjälpa 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 
aktiviteter 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 föräldrar och deras barn 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 
föräldrar och deras barn har goda levnadsvillkor, utifrån ett jämställt föräldraskap och 
Barnkonventionen. Barn har rätt till båda sina föräldrar.  
 
 
Mer information om vår verksamhet finns på vår hemsida, makalosa.org.  
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Verksamheten för Sveriges Makalösa Föräldrar utgår från mål och aktiviteter i den strategiska 
treårsplanen. Det innebär att alla aktiviteter inte genomförs årligen. Den strategiska treårsplanen 
revideras årligen och beslutas på årsstämman efter förslag av styrelsen.  

 
Vårt övergripande mål 
Det övergripande målet för Sveriges Makalösa Föräldrar är att ensamstående föräldrar och deras barn 
ska ha goda förutsättningar i samhället och att barnen har rätt till sina föräldrar.  
Vi arbetar förebyggande för det vi benämner vårdnadsfred och en god kommunikation mellan 
föräldrar och barn. 
 

✓ Vi skapar bättre förutsättningar för ensamstående föräldrar och deras barn genom lokalt 

föräldrastöd. 
 

✓ Vi synliggör och stärker ensamstående föräldrar och deras barn i samhället genom utbildning, 

kunskapsförmedling, påverkansarbete och opinionsbildning. Vi är en nödvändig röst för 

ensamstående föräldrar och deras barn. 
 

✓ Vi arbetar aktivt för ett jämställt föräldraskap där alla föräldrar är lika viktiga och barnen får 

goda uppväxtvillkor. 

 

Våra verksamhetsmål 
 

1. Vi skapar bättre förutsättningar för ensamstående föräldrar och deras barn genom 

lokalt stöd. 

 

Vi erbjuder meningsfulla verksamheter för ensamstående föräldrar och deras barn genom 

våra lokalföreningar och familjenätverk i hela Sverige. Med stöd, utbildning, 

erfarenhetsutbyte där gemenskap främjas.  
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Målgrupp:  

Målgruppen är SMF:s lokalföreningar och familjenätverk, inklusive deras medlemmar och deras barn. 

Dessutom vill SMF nå fler medlemmar genom riktade aktiviteter. 
 

Konkreta mål: 
 

      Etablera en ny lokalförening per år. 

Fem nya lokalföreningar har startats under året; i Trestad (Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg), 

Malmö, Halmstad, Kristianstad och Örebro.  Nu har Sveriges Makalösa Föräldrar 13 lokalföreningar 

(2019 - 8st,  2018 - 6st). Detta betyder att antalet lokalföreningar har mer än dubblerats under de två 

senaste åren. 

 

      Starta matlag, självhjälpsgrupp eller annan social gruppaktivitet i samtliga lokalföreningar, 

minst två per år. 

Det har genomförts ett stort antal sociala gruppaktiviteter under året, de flesta utomhusaktiviteter 

anpassade efter coronarestriktionerna.  

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 

användes under andra halvåret i år, fördelades mellan två olika projekt: ett aktivitetsprojekt och ett 

projekt för digital föräldrautbildning. Aktivitetsprojektet innebar att våra lokalföreningar kunde 

arrangera ännu fler aktiviteter för att möta det ökade behovet på grund av coronakrisen. 

 

       Utbilda och stötta lokalföreningarnas styrelser. 

Under sommaren genomfördes ett läger i Skånes Fagerhult med temat föreningsutveckling med 

deltagare från flera lokalföreningar.  

Representanter från lokalföreningarnas styrelser har deltagit i utbildnings- och informationsinsatser 

på styrelseutbildningshelg i Stockholm i oktober. Temat för utbildningshelgen var föreningsutveckling 

och digitala föräldrautbildningar. Styrelseutbildningshelgen följdes upp genom en enkät till 

deltagarna. 

Alla nya styrelser för våra lokalföreningar erbjöds en halvdags styrelseworkshop i regi av Sensus 

studieförbund.  

Kontinuerlig dialog mellan generalsekreteraren och lokalföreningarnas styrelser har ägt rum under 

året. Generalsekreteraren har dessutom besökt lokalföreningarnas årsmöten. Utöver detta har andra 

prioriterade aktiviteter (se nedan) genomförts. 

 

      Värva minst 100 nya medlemmar per år genom riktade aktiviteter. 

Antalet medlemmar har ökat med 114 under året. Antalet har ökat på grund av pandemin, som gör 

många ensamstående föräldrar mer utsatta ekonomiskt och socialt. 
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Medlemsutveckling 2019-2020  

 

Umeå Falun Stock-

holm 

Uppsala Växjö Jönköping Helsing-

borg 

Lund Stöd-

medlem

mar 

+ 3 Upp-

gifter 

saknas 

+ 25 + 5 -1 +-0  - 7 + 31 +32 

 

De nybildade lokalföreningarna i Malmö och Trestad hade 14 respektive 12 medlemmar. 

 

 
 

Aktiviteter:  

• Stärka lokalföreningarnas arbete och utveckling genom kontinuerligt stöd till och  

dialog med lokalföreningarnas styrelser samt stimulera erfarenhetsutbyte mellan 

lokalföreningarnas styrelser.  

Detta är genomfört (se ovan). Lokalföreningarnas arbete har särskilt stöttats av en samordnare på 

halvtid tack vare ett extra bidrag från Socialstyrelsen.  

• Ta fram stödpaket för medlemsvärvning och välkomnande av nya medlemmar (både nationellt 

och lokalt i samarbete).  

Ett tema på styrelseutbildningshelgen var föreningsutveckling och där ingick även välkomnande av 

nya medlemmar. 

• Erbjuda finansiering och stöd till lokalföreningarna för start av matlag, självhjälpsgrupper eller 

annan social gruppaktivitet. 

I budgeten för verksamhetsåret fanns en pott som avsattes till lokalföreningarna för start av matlag, 

självhjälpsgrupper eller annan social gruppaktivitet. Dessutom blev det en extra pott till 

medlemsaktiviteter på grund av ytterligare bidrag från Socialstyrelsen.  

• Arbeta aktivt för att etablera nya lokalföreningar och erbjuda starthjälp för deras styrelser. 

I starthjälpen ingår utbildning i styrelse- och valberedningsarbete. 

Starthjälp har erbjudits i samarbete med Sensus studieförbund vid starten av flera av de nya 

lokalföreningarna. Lokal marknadsföring på dessa orter genomfördes, bl a via artiklar i lokaltidningar.  
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• Arbeta aktivt för att stötta familjenätverkens utveckling att bilda lokalföreningar. 

Kontakt med familjenätverken har skett under året.  

• Erbjuda kontinuerlig kontakt mellan riksförbundet och lokalföreningarnas 

styrelser. Dessa aktiviteter har genomförts (se ovan).  

 

Förväntat resultat: 

Fler medlemmar och fler lokalföreningar ger ökade möjligheter till stöd, utbildning, 

erfarenhetsutbyte och gemenskap för makalösa föräldrar och barn. 

Genom matlag och självhjälpsgrupper får utsatta föräldrar och barn, ofta med svag ekonomi, hjälp av 

varandra och därigenom bättre livsvillkor och gemenskap. 

Förbättrad gemenskap genom sociala gruppaktiviteter. 

Genom fler lokalföreningar och utveckling av familjenätverken ökar närvaron lokalt i Sverige, det 

stärker verksamheten och därmed möjligheten att skapa bättre förutsättningar för ensamstående 

föräldrar och deras barn. 

Genom att vi arbetar förebyggande och socialt stödjande med självhjälpsgrupper stimulerar vi 

medlemmarnas eget ansvarstagande och använder den samlade kompetensen. 

 

Utvärdering/uppföljning:  

Specifikt följs verksamhetsmål 1 upp genom en årlig medlemsenkät, samt i SMF:s kontinuerliga 

verksamhetsuppföljning på styrelsemötena. 

 

 

2. Vi synliggör ensamstående föräldrar och deras barn i samhället genom utbildning, 

kunskapsförmedling, påverkansarbete och opinionsbildning.  

Vi är en nödvändig röst för ensamstående föräldrar och deras barn. 

 

A. Vi samlar och förmedlar kunskap och fakta om ensamstående föräldrar och deras barn 

för att kunna påverka och stärka SMF som remissinstans.  

 

Målgrupp:  

Beslutsfattare, politiker, myndigheter, andra ideella organisationer, media m.fl. 

Konkret mål: 
 

       Ta fram en kunskapsbank med fakta om ensamstående föräldrars och deras barns 
levnadsvillkor och förutsättningar med källhänvisningar och genom egna studier. 
 
Fakta har tagits fram under året, bland annat via en enkät till ensamstående föräldrar (se 
https://makalosa.org/artiklar/ensamstaende-foraldrar-kanner-sig-ofta-stressade-och-otillrackliga/). 
Enkäten genomfördes hösten 2019 och hösten 2020. 
 

Aktiviteter:  
• Omvärldsbevakning, insamling och sammanställning av fakta, presentation av fakta. 
 

https://makalosa.org/artiklar/ensamstaende-foraldrar-kanner-sig-ofta-stressade-och-otillrackliga/
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Genom extra bidrag från Socialstyrelsen under andra halvåret 2020 har en digital föräldrautbildning 
tagits fram. Den består av åtta avsnitt som utgår från konceptet ”Familjer i förändring”. Utbildningen 
handlar om hur man får samarbetet med den andra föräldern att fungera och hur man får en bra 
relation till sina barn. Föräldrautbildningen lanseras i början av 2021 
(https://utbildning.makalosa.org/).  
 
Genomföra en årlig medlemsenkät. 
Under 2020 genomförde vi en enkät till ensamstående föräldrar på liknande sätt som 2019. 610 
personer svarade. I enkäten fanns även frågor till medlemmar i Makalösa föräldrar. 

• Integrera faktaförmedling i förbundets samlade kommunikations- och påverkansarbete. 
Insatser inom detta område har genomförts under året, men detta område behöver fortsatt 
utveckling. 

• Besök hos politiker och relevanta organisationer och myndigheter för påverkansarbete. 
Flera aktiviteter inom detta område har genomförts. 

 
Förväntat resultat:  
Ökad kunskap om levnadsvillkor för ensamstående föräldrar och deras barn. Genom aktuella och 
relevanta faktauppgifter om levnadsvillkoren för ensamstående föräldrar och deras barn generellt, 
samt för våra medlemmar, stärker vi vår förmåga att påverka och väcka opinion. Det gör att vi på sikt 
kan bidra till bättre förutsättningar för makalösa föräldrar och deras barn på samhällsnivå. 

 

Utvärdering/uppföljning:  
Vi följer upp verksamhetsmål 2 A specifikt genom att mäta antal remissförfrågningar över tid, genom 

omvärlds- och mediebevakning, genom besök hos politiker för att säkerställa vår relevans, samt 

kontinuerligt i vår verksamhetsuppföljning på SMFs styrelsemöten. 

 

 

B. Vi driver påverkansarbete och opinionsbildning för att skapa bättre förutsättningar i 

samhället för ensamstående föräldrar och barn.  

De frågor vi driver är (se den strategiska planen): 

- Dubbel folkbokföring för barn till separerade föräldrar. 

- Bostadsbidragets fördelning för barn med växelvist boende bör ses över.  

- Bostadsbidraget i stort behöver också ses över.  

- Förebygg och förhindra vårdnadstvister. 

- Gemensam vårdnad som standard vid barnets födsel 

 

Målgrupp:  

Beslutsfattare, politiker, myndigheter, andra ideella organisationer, media m. fl. 

Konkret mål: 
 

       En handlingsplan för de frågor vi driver. 
 
Handlingsplaner har delvis tagits fram, men inte specifikt för varje fråga. De frågor vi driver hänger 
ihop med varandra, därför har vi valt att inte arbeta med dem separat. 

 
 
 
 
 

https://utbildning.makalosa.org/
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Aktiviteter:  
• Möten och debatter med andra relevanta organisationer med gemensamma intressen. 

Aktiviteter kan vara debattartiklar, medverkan i Almedalen, deltagande i seminarier och 
konferenser, kommunikations-och medieaktiviteter, kontakter med politiker och myndigheter.  
 

Politikerkontakter under året 

Centerpartiet har efter kontakt med bl.a. Sveriges Makalösa Föräldrar lämnat in en motion till 

riksdagen som heter ”En rättssäker familjepolitik i tiden” (2020/21:2951). 

I motionen tas bl.a. upp att sambor ska kunna avtala om att deras gemensamma bostad ska utgöra 

samboegendom även om den inte införskaffats för gemensamt bruk och att en utredning ska 

tillsättas som ser över regelverket för bodelning. Sveriges Makalösa Föräldrar är inbjudna att delta på 

ett riksdagsseminarium under 2021 av Centerpartiet och Moderaterna. 

 

Artiklar 

Generalsekreterare Christina Olsson medverkade i en artikel om skolstängningar i Aftonbladet. 

Många ensamstående föräldrar med ungdomar på gymnasiet fick ökade matkostnader när 

gymnasieundervisningen skedde på distans. Om även grund- och förskolor skulle stängas skulle det 

påverka ensamstående föräldrar med svag ekonomi. 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/P9AVzb/regeringen-kan-stanga-alla-skolor-i-sverige 

 

Sveriges Makalösa Föräldrar har medverkat i flera artiklar i Dagens Arena: 

https://www.dagensarena.se/innehall/ensamstaende-varnar-felriktad-bidragshojning/ 

https://www.dagensarena.se/innehall/barnfamiljer-snuvade-pa-hojda-bostadsbidraget/ 

https://www.dagensarena.se/innehall/fler-barnfamiljer-vraktes-forsta-halvaret/ 

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 inriktade på att hitta lösningar: 
https://makalosa.org/artiklar/efterlyser-effektivare-medling-vid-skilsmassor/ 
https://www.sydsvenskan.se/2020-03-31/foraldrar-efterlyser-effektivare-medling-vid-skilsmassor 
 

Flera artiklar om Makalösa Föräldrar har också publicerats i lokaltidningar som Hallandsposten, 

Kristianstadsbladet, Lokaltidningen Kristianstad, Lokaltidningen Malmö Centrum, Lokaltidningen 

Mellanskåne och Örebroar´n i samband med starten av nya lokalföreningar. 

 

Enkät till ensamstående föräldrar om coronakrisen 

I mars gjorde vi en undersökning i form av en enkät till ensamstående föräldrar om coronakrisen. 

Den visade att krisen är extra tuff för ensamstående föräldrar. 850 ensamstående föräldrar 

besvarade enkäten.  

 

Enkät till ensamstående föräldrar för andra året i rad 

Under oktober genomförde Sveriges Makalösa Föräldrar för andra året i rad en enkätundersökning. 

Undersökningen visade att över 80 procent av ensamstående föräldrar ofta känner sig stressade och 

ekonomin är en av de främsta orsakerna. Det var 610 ensamstående föräldrar som besvarade 

enkäten, 97 procent av dessa var kvinnor. Många av de som svarade anger att de har svårt att räcka 

till och att de behöver mer stöd av familj, vänner och samhället.  

 

 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/P9AVzb/regeringen-kan-stanga-alla-skolor-i-sverige
https://www.dagensarena.se/innehall/ensamstaende-varnar-felriktad-bidragshojning/
https://www.dagensarena.se/innehall/barnfamiljer-snuvade-pa-hojda-bostadsbidraget/
https://www.dagensarena.se/innehall/fler-barnfamiljer-vraktes-forsta-halvaret/
https://makalosa.org/artiklar/efterlyser-effektivare-medling-vid-skilsmassor/
https://www.sydsvenskan.se/2020-03-31/foraldrar-efterlyser-effektivare-medling-vid-skilsmassor
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Makalösa Podden 
Under året startade Makalösa Podden – en podcast som lyfter frågor som är viktiga för ensamstående 
föräldrar under coronakrisen och annars. Det är Christina Olsson som är programledare och 
sammanlagt 10 poddavsnitt togs fram under året. (https://www.spreaker.com/show/makaloesa-
podden)  
 

• Samarbete sker med andra aktörer. 

Generalsekreteraren deltog i ett riksdagsseminarium om värdmödraskap. 

Årets Almedalsvecka ställdes in och därmed även medverkan för Sveriges Makalösa Föräldrar. Istället 

deltog generalsekreteraren i ett alternativ till Almedalen i Lund, Allmännadalen, och i seminarier om 

vårdnadstvister och barnfattigdom. 

• Kontinuerlig uppföljning av möten och påverkansarbete ingår i arbets-och uppföljningsplan som 
etableras för att bibehålla aktualitet och relevans i frågor som drivs av SMF. 

 

 
Förväntat resultat:  
Ökad kunskap om levnadsvillkor för ensamstående föräldrar och deras barn.  
Bättre levnadsvillkor för ensamstående föräldrar och deras barn.  
Ett mer jämställt föräldraskap för ett mer jämställt samhälle.  
Förbundet ska bli mer aktivt som remissinstans i för oss relevanta frågor. 
 

Utvärdering/uppföljning:  
Specifikt följs verksamhetsmål 2 B upp genom att generalsekreteraren (som huvudsakligen utför eller 
leder arbetet under 2 B) skapar en specifik arbets- och uppföljningsplan som löpande rapporteras till 
SMFs styrelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.spreaker.com/show/makaloesa-podden
https://www.spreaker.com/show/makaloesa-podden
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3. Vi är ett effektivt förbund 

 

Målgrupp:  

Medlemmar, stödmedlemmar, lokalföreningarnas styrelser, familjenätverk, familjecentraler, 

samarbetspartners, myndigheter, politiker, media, andra organisationer.  

      

Konkreta mål: 
 

       Vi är en aktiv remissinstans. 

Sveriges Makalösa Föräldrar svarade under våren på en snabb remiss till Socialdepartementet 

angående tillfälligt tilläggsbidrag 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.  

 

       Vi genomför och utvecklar vår verksamhet genom en aktiv samverkan och en genomtänkt 

kommunikation. 

Ett aktivt samverkans- och kommunikationsarbete har genomförts under året, se nedan. 
 

 

       Vi utvecklar vårt samarbete med viktiga samarbetspartner. 

Generalsekretaren har deltagit i möte med det familjepolitiska nätverket samt ett möte med 

generalsekreterare Jenny Vinglid, HOBS, för att inspireras och få fakta inför en framtida ansökan till 

Allmänna arvsfonden. Sveriges Makalösa Föräldrar är medlemmar i Forum, en intresseorganisation 

för idéburna organisationer med social inriktning. Giving People har sponsrat 20 medlemskap. 

 

       Vi söker finansiering för att ytterligare stärka vår lokala verksamhet eller genomföra 

övergripande projekt. 

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 8 ungdomar. 

Sommarlägren finansieras av bidrag från flera stiftelser som Kungliga sällskapet Pro Patria, Stiftelsen 

Oscar Hirsch Minne, Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne  och Åhlén-stiftelsen. 

 

 

 
Ungdomsledarna på ungdomslägret. 

 



 
 

 
11 

 

 

       Styrelsearbetet och kanslifunktionen effektiviseras för att utveckla vårt arbete med mål- och 

resultatstyrning, digitalisering och andra aktiviteter. 

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 från Socialstyrelsen för att få 

verksamhetsbidrag.  

 

Aktiviteter: 

• Svara på aktuella remisser. Detta är genomfört, se ovan. 

• Ta fram en årlig samverkans- och kommunikationsplan för att uppfylla verksamhetsmålen. 

  

Kommunikationsarbetet i siffror 2020 (antal 2019 inom parentes) 

1 nr av 

medlemstidningen 

(2) 

10 nyhetsbrev 

(11) 

28 nyhetsnotiser 

på hemsidan (19) 

115 inlägg i sociala 

medier (104) 

2 debattartiklar (2) 

 

Under året har kommunikationsarbetet bestått av: 

- Ett nummer av medlemstidningen 

- Utskick av tidningen som pdf till stödmedlemmar 

- 10 nummer av nyhetsbrevet På gång i Makalösa till lokalföreningarnas styrelser 

- Hemsidan har uppdaterats löpande under året och 28 nyhetsnotiser har publicerats 

- 45 inlägg publicerades på Instagram (39). Antalet följare har fortsatt att öka och är nu 347 

(2019: 293, 2018: 243, 2017: 151). 

- 72 inlägg gjordes på Facebook (65). Antalet gillare är 3 215 och har fortsatt att öka  

(2019: 3 058, 2018: 2 838, 2017: 2 605) och antalet följare är  

3 242 (2019: 3 054, 2018: 2 731). 

- Meddelanden och frågor i sociala medier har besvarats 

- Två debattartiklar (se ovan) 

- Medverkan i artiklar och podd (se ovan) 

- Kontakter med media och annonsering inför starten av de nya lokalföreningarna. 

- Förnyelse av riksförbundets logotype 
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Sveriges Makalösa Föräldrar samverkar med följande organisationer och myndigheter: 

- Allmänna barnhuset - arbetar för att stärka barn i utsatta situationer 
- Barnombudsmannen - företräder barns och ungas rättigheter och intressen 
- Familjepolitiskt nätverk – samarbete med Föreningen för surrogatmödraskap, RFSL, RFSU, 

Malmö mot diskriminering, Antidiskrimineringsbyrån Syd och Juridiska institutionen vid 
Göteborgs universitet. 

- Femmis - förening för frivilligt ensamstående föräldrar där vi driver frågan om barnomsorg på 
obekväm arbetstid tillsammans 

- Forum – idéburna organisationer med social inriktning 
- Idea - arbetsgivarorganisationen för den ideella sektorn 
- Nätverket för barnkonventionen - som arbetar för att stärka barns och ungas rättigheter i 

Sverige. 
- Majblomman – en ideell barnrättsorganisation som arbetar för att motverka barnfattigdomen 

i Sverige 
- MFOF - arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt och bra relation till sina föräldrar. 
- VBU - driver frågor kring vårdnadsprocesser 
- Rädda Barnen - arbetar för barns rättigheter i Sverige och i världen 
- Sensus - studieförbundet som vi samarbetar med 
- Symf - Sveriges Yrkesmusikerförbund där vi tittar på ob-barnomsorgen tillsammans  
- Volontärbyrån - förmedlar kontakt mellan volontärer och frivilligorganisationer 

 

• Starta ett aktivt samarbete med familjecentralerna på de orter där vi har lokalföreningar. 

Detta område planerar vi att arbeta med under de kommande åren. 

• Göra ansökningar hos fonder och stiftelser för att ytterligare stärka lokalföreningarna och SMF. 

Det har gjorts flera ansökningar under 2020. 

• För varje verksamhetsår ta fram, införa och utvärdera ett årshjul för styrelsearbetet. 

Ett årshjul för styrelsearbetet togs fram och infördes i slutet av 2019.  

Förväntat resultat: 
Genom att vara remissinstans är vi en nödvändig röst för makalösa föräldrar och deras barn och 
påverkar samhällets utveckling. Fler remissvar görs och SMF kan lägga tillräcklig tid på varje för att 
kunna ge meningsfull och relevant feedback till frågeställarna.  
En effektiv verksamhet som stöttar måluppfyllelsen och därmed skapar bättre förutsättningar för 
ensamstående föräldrar och deras barn.  
Genom samarbete med andra organisationer får vi en kontaktyta som gagnar vårt långsiktiga 
resultat, både lokalt och nationellt. Då kan vi jobba mer förebyggande och socialt stödjande i dialog 
med dessa.  
Genom ytterligare finansiering via fonder och stiftelser kan vi ytterligare utveckla och stärka 
verksamheten.  
Ett effektivt styrelsearbete med fokus på strategisk utveckling samt mål- och resultatstyrning. 
 

Utvärdering/uppföljning:  
SMFs verksamhet leds av generalsekreteraren som följer upp med varje enskild lokalförening minst 
två gånger per termin. Generalsekreterarens arbete följs upp regelbundet och kontinuerligt av SMFs 
styrelse, minst fyra gånger per år. Verksamheten kvalitetssäkras i form av systematisk uppföljning 
från styrelsens håll och rent praktiskt används verktyg såsom ett årshjul (en arbets- och 
uppföljningsplan) där aktiviteter planeras och följs upp löpande. Avvikelser från plan eller budget kan 
därmed snabbt adresseras. Styrelsens ordförande har vidare en löpande dialog med 
generalsekreteraren mellan styrelsemöten. Styrelsens arbete granskas i sin tur av årsstämman där 
rapport om årets aktiviteter avges och ansvarsfrihet beviljas.  
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Vi följer upp verksamhetsmål 3 genom den arbets- och uppföljningsplan som etableras för målet och 
rapporteras till SMFs styrelse.  
 
Verksamhetsmålen 2020 utgår från den strategiska treårsplanen för 2020-2023. Vissa av målen är 

årliga, andra är mål för hela perioden. Genomförda mål markeras med grönt, påbörjade mål med 

orange. Sammanlagt fanns det 11 verksamhetsmål, varav alla uppfylldes. 

 

 

Styrelsen 
Riksförbundets styrelse har bestått av: 

• Ordförande Linda Söderström 

• Vice ordförande Therese Ström 

• Kassör Lisbeth Fletcher 

• Ledamot Åsa Janlöv 

• Ledamot Cecilia Schubert 

• Suppleant Marie-Louise Pallin Dolk 

• Suppleant Markus Wilkens 
 

Styrelsen hade sex styrelsemöten under året. 

 
Övriga förtroendeposter 
Valberedningen har bestått av: 

• Anders Ekdahl-Ohlsson, sammankallande 

• Cecilia Ek 

• Jenny Sandqvist 
 

Revisor: Rickard Nygren  

 
Kansliet 
Generalsekreterare Christina Olsson, samordnare Anja Barke samt Josefine Almrike, samordnare för 
lokalföreningarna.  
Verksamhetsstödet från Socialstyrelsen uppgick till 1,6 miljoner 2020 (2019: 1,7 miljoner). 

 

Lokalföreningar 
Umeå, Falun/Borlänge, Örebro, Stockholm, Uppsala, Jönköping, Trestad (Uddevalla, Trollhättan, 
Vänersborg), Halmstad, Växjö, Helsingborg, Kristianstad, Malmö och Lund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




