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Riksförbundet Sveriges Makalösa Föräldrar
Vi stärker ensamstående föräldrar och deras barn

Vår hemsida: www.makalosa.org

Verksamhet
Sveriges Makalösa Föräldrar (SMF) är en rikstäckande intresseorganisation för ensamstående
föräldrar och deras barn. Vi är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som bildades 1996
med kansli i Stockholm.

Vi synliggör ensamstående föräldrar och deras barn i samhället genom kunskapsförmedling,
påverkansarbete och opinionsbildning. Vi arbetar aktivt för ett jämställt föräldraskap där båda
föräldrarna är lika viktiga och att 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 och på så vis bryta ensamhet och
socialt stigma.

Våra lokalföreningar ordnar olika aktiviteter som uppmuntrar till social gemenskap. Dessa är oftast
familjeaktiviteter men kan även rikta sig till endast vuxna. Det kan vara allt från läger, skridskoåkning,
biobesök, lekplatsträffar, matlag, grillning i skogen eller midsommarfest. Alla makalösa träffar innebär
ett naturligt inslag av självhjälp då våra medlemmar finner styrka i att mötas och ingå i ett
sammanhang med likasinnade där de kan prata och utbyta erfarenheter. Vissa lokalföreningar ordnar
dessutom samtalsgrupper i organiserad form där man fokuserar på olika teman, t ex hur det är att
vara tonårsförälder eller hur man får ekonomin att gå ihop.

Syfte
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. Vi utgör en samlad och nödvändig röst för
ensamstående föräldrar och deras barn.

Vi tror på styrkan i möten mellan människor och den positiva effekt som kan uppstå genom att vi
umgås, pratar och har roligt tillsammans. Vi ser att människor kan stötta och hjälpa varandra att må
bättre. Denna process förenklas av att de vi umgås med har likartade erfarenheter och förutsättningar
som oss själva.

Målgrupp
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.

Organisation

Styrelsen
Riksförbundets styrelse har under året bestått av:
Ordförande Linda Söderström
Vice ordförande Therese Ström
Kassör Caroline Sävenstedt
Sekreterare Ann-Christine Sundström
Ledamot Cecilia Schubert
Suppleant Monica Rat
Suppleant Markus Wilkens
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Styrelsen har haft sex styrelsemöten under året.

Valberedningen
Anders Ekdahl-Ohlsson, sammankallande
Cecilia Ek
Jenny Sandqvist

Revisor
Richard Nygren

Kansliet
Generalsekreterare Christina Olsson (100 %), samordnare riksförbundet Anja Barke (25 %) samt
Josefine Almrike, samordnare Covid-19 projektet (50-100 %).

Finansiering
Vår verksamhet finansieras främst av Socialstyrelsens årliga verksamhetsbidrag som detta år uppgick
till 1,5 miljoner (2020: 1,6 miljoner). Liksom under 2020 har vi fått ytterligare stöd från Socialstyrelsen
för ökade kostnader i samband med Covid-19. Övrigt stöd kommer från olika fonder och stiftelser
som vi ansöker från årligen. Vi beskriver detta närmare under verksamhetsmål 3.

Lokalföreningar
Våra lokalföreningar finns i Umeå, Falun/Borlänge, Örebro, Stockholm, Uppsala, Jönköping, Trestad
(Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg), Halmstad, Helsingborg, Kristianstad, Malmö och Lund. Växjös
lokalförening avvecklades vid sitt årsmöte i februari och kvarvarande medlemmar flyttades över till
Jönköpings lokalförening.

Övergripande mål
Sveriges Makalösa Föräldrar verkar för 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.

3



✔ Vi arbetar aktivt för ett jämställt föräldraskap där båda föräldrarna är lika viktiga och att

barnen får goda uppväxtvillkor.

Verksamhetsmål
Vår verksamhet utgår från mål och aktiviteter i den strategiska treårsplanen som revideras årligen och
beslutas på årsstämman efter förslag av styrelsen. Det innebär att inte alla mål eller aktiviteter som
står med i planen genomförs varje år.

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

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.

B. Vi driver påverkansarbete och opinionsbildning för att skapa bättre förutsättningar i
samhället för ensamstående föräldrar och barn.

3. Vi är ett effektivt förbund.

Verksamhet inom varje målområde under 2021

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 och
erfarenhetsutbyte där gemenskap främjas.

Målgrupp
Målgruppen är SMF:s lokalföreningar och familjenätverk, inklusive deras medlemmar och deras barn.
Dessutom vill SMF nå fler medlemmar genom riktade aktiviteter i egen regi.

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
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arbetar förebyggande och socialt stödjande med självhjälpsgrupper stimulerar vi medlemmarnas eget
ansvarstagande och använder den samlade kompetensen.

Konkreta mål och resultat

Etablera en ny lokalförening per år. Arbeta aktivt för att etablera nya lokalföreningar och
erbjuda starthjälp för deras styrelser. I starthjälpen ingår utbildning i styrelse- och
valberedningsarbete.
Antalet lokalföreningar har ökat senaste åren, från 8 föreningar 2019 till 12 föreningar 2020. Därför
har inriktningen under 2021 varit att skapa stabilitet genom kontinuerligt stöd åt de fem nya
lokalföreningarna som bildades under 2020. En dialog finns dock etablerad med Göteborg och
Sundsvall om att starta nya lokalföreningar där. Riksförbundet har tagit över administratörsrollen av
Göteborgs Makalösas facebooksida. Vid årets slut hade Sveriges Makalösa Föräldrar 12

lokalföreningar (2020: 13 st, 2019: 8 st).

Sociala gruppaktiviteter i samtliga lokalföreningar. Erbjuda finansiering och stöd till
lokalföreningarna för start av matlag, självhjälpsgrupper eller annan social gruppaktivitet.
I verksamhetsårets budget fanns en social pott, som avsattes till lokalföreningarna att använda för
sociala gruppaktiviteter efter särskilt upplägg. Efter besked om ytterligare bidrag från Socialstyrelsen
på grund av ökade utgifter i samband med Covid-19, kunde vi avsätta ytterligare medel till
lokalföreningarna avseende sommar-, höstlovs- och julaktiviteter.

Aktiviteterna har varit anpassade efter rådande coronarestriktioner. Vissa av dem har genomförts i
digital form, till exempel musikquiz (Lund), bokcirklar (Umeå) och föräldrautbildningar (Stockholm).

Utbilda och stötta lokalföreningarnas styrelser. Stärka lokalföreningarnas arbete och
utveckling genom kontinuerligt stöd till och dialog med lokalföreningarnas styrelser samt
stimulera erfarenhetsutbyte mellan lokalföreningarnas styrelser.
Riksförbundet har under 2021 kunnat erbjuda ett mycket gott stöd åt lokalföreningarnas styrelser,
tack vare extrastödet från Socialstyrelsen. Förutom medel till lokalföreningarnas aktiviteter, har
stödet bekostat lön åt en samordnare på halvtid (heltid sista kvartalet) och en datakonferens med
utbildning i föreningens medlemsregister, att skapa varsin hemsida och sammanlagt 24 lånedatorer
delades ut till lokalföreningarna. Utöver detta har lokalföreningarna kunnat delta på den årliga
utvecklingskonferensen med fokus på styrelsearbete, fått varsin anpassad logotype, samt
uppdaterade mallar och dokument på Google drive.

Erbjuda kontinuerlig kontakt mellan riksförbundet och lokalföreningarnas styrelser.
Kontinuerlig dialog mellan samordnar/generalsekreterare och lokalföreningarnas styrelser har ägt
rum under året. Samordnare närvarade vid och hjälpte dessutom till under en majoritet av
lokalföreningarnas årsmöten. Under sommaren bidrog Riksförbundet med praktisk och ekonomisk
hjälp på såväl Trestads som Örebros sommarläger. I samband med familjelägret i Skånes Fagerhult fick
tre lokalföreningar varsitt erbjudande att besöka lägergården under dagtid, vilket två av dem
utnyttjade. En majoritet av lokalföreningarnas styrelser använder det Googlekonto som skapats åt
dem med tillhörande lathundar, rutiner, mallar och dokument.

Värva minst 100 nya medlemmar per år genom riktade aktiviteter. Ta fram stödpaket för
medlemsvärvning och välkomnande av nya medlemmar (både nationellt och lokalt i
samarbete).
Riksförbundet har varit behjälplig med att ta fram en flyer för lokalföreningarna att skriva ut och
använda i marknadsföringssyfte. Antalet medlemmar i våra lokalföreningar har ökat med 201
personer under året. Ökningen kopplar vi även detta år till pandemin, som gör många ensamstående
föräldrar mer utsatta ekonomiskt och socialt. Mätningen av antalet medlemmar görs i samband med
att fakturorna för nästkommande år skickas ut i november.
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Medlemsutveckling 2020-2021

2021 Umeå Falun/Borlänge Uppsala Stockholm Örebro Jönköping

+/- +18 +10 +22 +13 +29 +4

Trestad Halmstad Växjö Helsingborg Lund Malmö Kristianstad

+/- +13 +22 - -2 +9 +38 +31

2021 Stödmedlemmar

+/- +48

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.

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.
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Konkreta mål och resultat
Ta fram en kunskapsbank med fakta om ensamstående föräldrars och deras barns
levnadsvillkor och förutsättningar med källhänvisningar och genom egna studier.
Omvärldsbevakning, insamling och sammanställning av fakta, presentation av fakta.
Tack vare ytterligare bidrag från Socialstyrelsen för ökade kostnader i samband med Covid-19, har
förbundet kunnat spela in ett antal filmer att publicera på hemsidan. Filmerna utgår från temat
separationen som kris samt ekonomi och medverkar gör representanter från budget- och
skuldrådgivning samt Kronofogden. Förslaget att spela in dessa filmer fattades av generalsekreteraren
som ett alternativ till att fullfölja projektansökan till Arvsfondsprojektet för separationskollen.se; en
portal med samlad information för dem som går i tankar om en separation eller går igenom en sådan.

Genomföra en årlig medlemsenkät.
Under 2021 genomförde vi en undersökning i form av en digital enkät till ensamstående föräldrar på
liknande sätt som föregående år. 550 personer besvarade denna. (840 st: 2019, 610 st: 2020). I
enkäten fanns även frågor till medlemmar i Makalösa föräldrar. En sammanställning av svaren finns
publicerade på vår hemsida.

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 såsom deltagande i riksdagsseminarium och
inspelade poddavsnitt med politiska företrädare. Även besök hos handläggare på Socialstyrelsen och
Kungliga stiftelsen Pro Patria.

B. Vi driver påverkansarbete och opinionsbildning för att skapa bättre förutsättningar i
samhället för ensamstående föräldrar och barn.

De frågor vi driver är (med hänvisning till den strategiska treårsplanen):
- 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 med flera.

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.

Konkreta mål och resultat

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.

Kontakter med politiker och myndigheter.
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Den 12 februari deltog Riksförbundets Generalsekreterare Christina Olsson i riksdagsseminariet
“Barnets rätt till båda sina föräldrar” där barnens mående vid vårdnadstvister, växelvisboende och
medling enligt den finska modellen diskuterats.
Den 12 april hade kansliet ett digitalt möte med Miljöpartiet med deltagarna Emma Hult (ordförande
i Civilutskottet), Mats Berglund (ledamot i Socialförsäkringsutskottet) och Nicklas Attefjord (ledamot i
Socialutskottet).

Nyhets/debattartiklar.
Generalsekreterare Christina Olsson har representerat förbundet i ett stort antal artiklar under året
med uttalanden om bostadsbidraget och coronapandemins påverkan på ensamstående föräldrars
ekonomi. Vi bifogar länkar till samtliga artiklar sist i verksamhetsberättelsen.

Kommunikations- och medieaktiviteter.
Inför lanseringen av den digitala föräldrautbildningen genomfördes i början av året en
marknadsföringskampanj i form av inlägg på facebook. Under mars-april köptes fem annonser till en
kostnad av 1 830 kr. Dessa genererade sammanlagt 535 länkklick.
TV4 gjorde ett nyhetsinslag om Kronofogdens senaste rapport som visar de ekonomiska
konsekvenserna av pandemin för de mest utsatta. I samband med det intervjuade de representanter
för Stockholms Makalösa som då befann sig på läger i Stockholms skärgård.

Inspelning av Makalösa Podden.
Under året fortsatte inspelningen av nya avsnitt till Makalösa Podden – en podcast som lyfter frågor
som är viktiga för ensamstående föräldrar under coronakrisen och annars. Programledare är
generalsekreterare Christina Olsson. Sammanlagt 5 poddavsnitt togs fram under året.

Medverkan i Almedalen.
Även detta årets Almedalsvecka ställdes in och därmed även medverkan för Sveriges Makalösa
Föräldrar.

Samarbete sker med övriga aktörer.
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

3. Vi är ett effektivt förbund
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Vi ska sträva efter att bedriva ett effektivt styrelsearbete med fokus på strategisk utveckling
samt mål- och resultatstyrning. Vi ska ha en effektiv verksamhet som stöttar måluppfyllelsen
och därmed skapar bättre förutsättningar för ensamstående föräldrar och deras barn.

Målgrupp
Medlemmar, stödmedlemmar, lokalföreningarnas styrelser, familjenätverk, familjecentraler,
samarbetspartners, myndigheter, politiker, media, andra organisationer.

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. 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.

Konkreta mål och resultat

Styrelsearbetet och kanslifunktionen effektiviseras för att utveckla vårt arbete med mål- och
resultatstyrning, digitalisering och andra aktiviteter. För varje verksamhetsår ta fram, införa
och utvärdera ett årshjul för styrelsearbetet.
Detta är genomfört.

Vi är en aktiv remissinstans. Svara på aktuella remisser.
Inga remissförfrågningar under 2021.

Vi genomför och utvecklar vår verksamhet genom en aktiv samverkan och en genomtänkt
kommunikation. Ta fram en årlig samverkans- och kommunikationsplan för att uppfylla
verksamhetsmålen.
Denna tjänst köptes in av en kommunikationskonsult under 2020. Under 2021 har
kommunikationsarbetet främst ingått i de båda samordnartjänsterna samt vid behov köpts in av
IT-konsult och kommunikationskonsult.

Under året har kommunikationsarbetet bestått av:
● 1 nummer av medlemstidningen (2020: 1)
● 1 utskick av tidningen som pdf till stödmedlemmar (2020: 1).
● 6 nummer av nyhetsbrevet På gång i Makalösa till lokalföreningarnas styrelser (2020: 10).
● Hemsidan har uppdaterats löpande under året och 33 nyhetsnotiser har publicerats (2020:

28).
● 17 inlägg publicerades på Instagram (2020: 45). Antalet följare har fortsatt att öka och är nu

479 (2020: 347, 2019: 293, 2018: 243).
● 58 inlägg gjordes på förbundets facebooksida (2020: 72). Antalet gillare är 3435 och har

fortsatt att öka (2020: 3215, 2019: 3 058, 2018: 2 838) och antalet följare är 3663 (2020:
3242, 2019: 3 054, 2018: 2 731).

● I slutet av året skapades en ny LinkedInprofil med tillhörande sida med uppmaning på
förbundets facebooksida samt i lokalföreningarnas grupper att följa sidan.

● Meddelanden och frågor i sociala medier har besvarats.
● 12 nyhets/debattartiklar (Debattartiklar 2020: 2).
● 5 poddavsnitt (2020: 11).

Vi utvecklar vårt samarbete med viktiga samarbetspartners.
Starta ett aktivt samarbete med familjecentralerna på de orter där vi har lokalföreningar.
Detta område planerar vi att arbeta med under de kommande åren.
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Erbjudanden från externa parter.

Leksands Sports Camp
Förbundet blev under våren kontaktade av Leksands Sports Camp med förfrågan att delta
kostnadsfritt på Knäckekollo i Leksand. 2 vuxenledare och 5 ungdomsledare deltog med 22 barn i
åldrarna 10-15 år mellan den 12-15 augusti. Vi hoppas att detta samarbete kan fortsätta även nästa
år.

Giving People
Även detta år mottog vi ett generöst bidrag från Giving People, att använda till sponsrade
medlemsavgifter åt 50 föräldrar som önskar delta i våra arrangerade aktiviteter men som av
ekonomiska skäl har svårt att betala medlemsavgiften.

Vi söker finansiering för att ytterligare stärka vår lokala verksamhet eller genomföra
övergripande projekt. Göra ansökningar hos fonder och stiftelser för att ytterligare stärka
lokalföreningarna och SMF.
Förbundet söker aktivt bidrag hos olika fonder och stiftelser och undersöker möjligheterna att säkra
verksamhetens finansiering på längre sikt i form av fleråriga projekt.

Under sommaren kunde riksförbundet arrangera och bekosta tre olika läger: ett ungdomsläger på
Buagården utanför Uddevalla, ett familjeläger i Skånes Fagerhult och ett på Bolmsö. Vidare
arrangerades tre sommarutflykter för medlemmar i Skånes lokalföreningar och en för medlemmarna i
Trestad. Detta var tack vare bidrag från till exempel Kungliga sällskapet Pro Patria, Stiftelsen Oscar
Hirsch Minne, Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne och Åhlén-stiftelsen, samt
Socialstyrelsens coronapengar. Socialstyrelsen gav oss möjlighet att skicka in en kompletterande
ansökan för påfylnadsmedel. Vi ansökte om och beviljades ytterligare 100 000 kronor.

Stiftelsen Kungliga sällskapet Pro Patria tog kontakt med oss under hösten med erbjudande om att
söka pengar i ett treårigt projekt, med beviljade medel på 250 000 kr varje år. Ansökan är inskickad.
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Sammanställning av de nyhetsartiklar vi figurerat i:

ETC

2021-01-25
https://www.etc.se/inrikes/slut-med-extra-coronapengar-till-barnfamiljer?fbclid=IwAR2HWYf41VBilX
VjC3hSbWd7wru7l9bEomOIejRNTab-_Fdz4Z24tWSgd5U

2021-03-29
https://www.etc.se/inrikes/extra-bidrag-till-familjer-riskerar-missa-de-behovande?fbclid=IwAR1aSB2K
2rMABrRDy1cBb8FsnGe17a3gyAtL2X_LygqDDCMyXD0pJolQcco

2021-05-31
https://www.etc.se/inrikes/makalosa-foraldrar-vara-medlemmar-skulle-inte-klara-det

2021-10-27
https://www.etc.se/inrikes/hyresgastforeningen-ge-unga-fortur-i-bostadskon

2021-12-01
https://makalosa.org/wp-content/uploads/2021/12/Nytt-skuldkrav-sla%CC%8Ar-mot-ensamsta%CC%
8Aende-fo%CC%88ra%CC%88ldrar_-Ka%CC%88nns-som-en-ka%CC%88ftsma%CC%88ll-_-Dagens-ETC-
002.pdf

2021-12-04
https://makalosa.org/wp-content/uploads/2021/12/etc-1.pdf

Dagens Arena

2021-01-19
https://www.dagensarena.se/innehall/extra-bostadsbidrag-dras-helt-forfarligt/

2021-03-24
https://www.dagensarena.se/innehall/regeringen-svanger-om-bostadsbidrag/?fbclid=IwAR1YUcDcs0
R7cJ7ORY-mnGVL9t_WLJPConpmUgpm5nrBjkfga8vnAUpAfgo

Aftonbladet
2021-06-16
https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/yRQ6gK/tina-34-har-inte-rad-att-semestra-med-sonen?fb
clid=IwAR3TMwPINrCT3xGd-LSo1L_UKG3Kcy_vvkbxH2h5F2hX07XsAbld5Ajzprg

Syre
2021-07-16
https://tidningensyre.se/2021/16-juli-2021/fler-fattiga-barnfamiljer-under-2020-det-har-blivit-tuffare
/

Hem & Hyra
2021-11-19
https://www.hemhyra.se/nyheter/kritiker-covidstodet-borde-forlangas-inte-tas-bort/

2021-12-09
https://www.hemhyra.se/reportage/varsta-julklappen-anna-fick-dubbla-aterkrav-fran-forsakringskass
an/
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