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Almedalen 2016
Även i år intog Sveriges Makalösa
Föräldrar Almedalen. Denna gången med
större delen av förbundsstyrelsen och
kanslipersonalen på plats.
Många föreläsningar och seminarium har vi
lyssnat på och vi har fått många nya ideér och
kunskaper med oss hem. Vi vill gärna dela med
oss av detta och har därför gjort en egen tidning
om Almedalen för att ge er alla en möjlighet
att få en liten inblick i vad vi har gjort under
Almedalsveckan.
I år handlade vårt event om hur man förebygger
vårdnadstvister och får vårdnadsfred. Vi ville ha
en bred panel för att belysa frågan från olika håll
och även om vi var ute i god tid var det inte helt
enkelt att hitta personer som passade i panelen.
Ända in i det sista jobbade vi med detta och sent
kvällen innan eventet kom den sista deltagern till.
Mer om eventet går att läsa om inne tidningen.
Jag var inbjuden av RFSU till att delta i deras event
om föräldraförsäkringen.Spännande tyckte jag och
ett bra tillfälle att berätta hur det kan vara som
ensamförälder. Däremot var det tråkigt att höra att
moderaternas deltagare inte tycker att samhället är
redo för hur familjerna faktiskt ser ut idag. Med
andra ord så har vi mycket att jobba med framöver.
Jag fick även möjlighet att fika med några politiker
och då berätta om vårt arbete och vad vi jobbar
med nu.. Detta bjöd in till fler samarbetstillfällen
vilket glädjer mig en hel del och jag ser fram emot
att få ta tag i detta nu under hösten.
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I övrigt bjöd Gotland som vanligt på fint väder,
små mysiga rosdoftande gränder och härligt god
saffranspannkaka med salmbärssylt till

Trevlig läsning och på återhörande!
Catarina Danso
Generalsekreterare
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Hellre vårdnadsfred än vårdnadstvist
- hur förebygger vi föräldrakonflikter
en skilsmässa?
Arrangör:

Sveriges Makalösa Föräldrar, Sensus studieförbund

Beskrivning:

Vad behöver föräldrar och barn för att kunna samsas och må bra
i samband med en separation? Finns det tillräckligt med resurser
och hjälpmedel i samhället och hur påverkar barnkonventionen
lagstiftningen när inte föräldrarna kommer överens?

Medverkande:

Catarina Danso, generalsekreterare Sveriges Makalösa Föräldrar.
Therese Ström, advokat. Karin Röbäck de Souza, Barnombudsmannen.
Johanna Haraldsson, civilutskottet, Socialdemokraterna. Lotta Finstorp,
socialutskottet, Moderaterna, Per-Erik Pallin, förälder

Moderator:
Janna Olzon

Moderator Janna Olzon inleder samtalet med att
berätta en solskenshistoria om sin bror som hade en
bra och konfliktfri skilsmässa. Tyvärr är verkligheten
en annan. Separationerna ökar inte, men samhället
tillåter att konflikterna ökar och blir svårare.

Hur kan vi tillåta att det sker och varför?
Catarina Danso menar att vi i dag har mer delaktiga
föräldrar och att många pappor vill vara mer aktiva i sina
barns liv. Det finns flera orsaker till att konflikterna ökar
menar Therese Ström som företräder många föräldrar
i svåra vårdnadstvister i domstol. Therese menar att
lagstiftaren har misslyckats där föräldrar i dag saknar
styrmedel och tillåts positionera sig. Föräldrar är inte barns
fiender och barnen saknar egna ombud som kan föra deras
talan. Socialsekreterare gör för ofta dåliga utredningar där
lagstöd saknas och i stället baseras på egna upplevelser.
Karin Röbäck de Souza vill ändå framhålla att de flesta
kommer överens vid en separation, cirka 15 % leder till
en process i domstol.

drabbar barnen. Barnens bästa är två fungerande föräldrar
och vi löser sällan konflikterna i domstolen. Lotta Finstorp
menar att vårdnadsutredningar är mycket svåra att göra
(bland de svåraste för en socialsekreterare) och kan vara
rättsosäkra. De behöver därför tydliga riktlinjer. Ofta
möter socialsekreterarna starka, verbala föräldrar som
har olika syn på vad som är bäst för barnen, för deras
utveckling och mående. Många glömmer bort att prata
med sina barn. Lotta tror också att barnen behöver
egna ombud, t.ex. en barnpsykolog som har fokus bara
på barnet. Per-Erik Pallin kan av egen erfarenhet se att
en vårdnadstvist kan locka fram de sämsta sidorna hos
föräldrarna.
Det beror bl.a. på att barnen engagerar och man som
förälder ofta agerar utifrån starka känslor. Per-Erik saknar
manliga socialsekreterare och socialsekreterare som är
utbildade inom konflikthantering. T.ex. behövs tydliga
regler vid samarbetssamtalen. Johanna tillstår att det finns
många frågetecken att lösa. Just nu pågår en utredning av
gällande vårdnadslagsstiftning som ska vara klar i slutet
av 2016. Vi behöver metodstöd för att prata med barn.
Metoder som har barnens perspektiv.
I Norge har barnen egna ombud. Therese menar att
barnpsykologer på BUP ska stötta och hjälpa barn med svåra
problem och inte vara involverade i vårdnadsutredningar.
Det händer att Therese tackar nej till en vårdnadsutredning.

De är helt enkelt undermåliga och används på fel sätt då
domstolarna ofta dömer enligt vårdnadsutredningarnas
förslag. Lotta anser tvärtom att BUP är proffs på att
prata med barn. Kompetensen finns och är önskvärd i
vårdnadsutredningarna. Karin anser att för barnets bästa
behövs ett eget biträde, att barnet ska kunna vara part i
målet i domstolen. Både barn och föräldrar behöver stöd
vid en separation.

En domstolsförhandling, är det ett
misslyckande? Hur ska vi förändra till
det bättre?
Catarina förespråkar att föräldrar behöver stöd och
föräldrautbildning redan under graviditeten. Idén finns
om en utbildning i jämställt föräldraskap.
Föräldrar skulle kunna teckna ett “avtal” redan när de är
gravida om hur de önskar att en eventuell separation ska
gå till. Det kan senare vara till stöd och bli en påminnelse
om hur de gemensamt tänkte igenom ett eventuellt
framtida scenario. Johanna vill öka vägarna till samarbete,
man blir inte en god förälder per automatik. Vi behöver
prata om föräldraskapet. Per-Erik tycker om uttrycket
vårdnadsfred och vill att vi arbetar aktivt för att uppnå det,
tidigt. När ett föräldrapar går in i en vårdnadstvist har de
ingen aning om vad som väntar, de har ingen aning om
vilka konsekvenserna blir, de har ingen aning om det kaos
som kan inträffa efter en skilsmässa. Själv skulle han ha
uppskattat om det fanns en stödperson som han kunde
vända sig till.
En person som gått igenom precis det som han själv
stod mitt upp i. En person som kan lyssna, stötta och
lotsa. Karin ger ett exempel på hur man kan förstärka ett
samarbete mellan tvistande föräldrar och berättar att det i
västernorrland pågår ett försök mellan sociala myndigheter
och försäkringskassan där myndigheterna gemensamt
informerar och erbjuder samtal tidigt i processen.

Vi kan också se nya grupper som tvistar, t.ex. par som
blir föräldrar efter tillfälliga relationer och föräldrar som bor
i olika länder. Tyvärr minskar vårdnadsutredningarna som
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Ska barnkonventionen vara lag i Sverige?
Det vill Therese svara på och berättar att barnkonventionen
är lag i Norge där man arbetar på ett helt annat sätt.
Domstolen tilldelar barnen psykologstöd. Domstolen
befinner sig till en början längst bort från föräldrarnas
konflikter. I stället måste föräldrarna ingå i ett arbete
tillsammans med proffs som hjälper föräldrarna att
stänga alternativt gå vidare i processen. Föräldrarna har
en skyldighet att medverka vid samtal och genomgå en
utbildning.

Tar politikerna problemen på allvar?
Nej, tyvärr inte säger Lotta som gärna ser att både manliga
och kvinnliga socionomer
medverkar vid samarbetssamtalen. Karin menar att
det finns mycket att göra från politiskt håll. Självklart
ska barnkonventionen vara lag i Sverige. Vi ser i dag
att tingsrätterna hanterar civilmålen på ett annat sätt
än förvaltningsrätten. Vi behöver tidigare insatser från
socialtjänsten och vi behöver flexibilitet så att samarbetet
mellan olika samhällsaktörer lättare kan komma till
stånd. Per-Erik tycker att familjerådgivning är bra,
om rätt kompetens finns. Familjerätten representerar
myndigheterna och BUP representerar sjukvården och kan
komplettera varandra.

Vem ska driva förändringarna framåt?
Hur?
Det kostar pengar för att barn kostar pengar säger Therese
och tycker att man ska separera socialtjänsten och bilda
en egen barnmyndighet. Lotta håller med om att det
kostar pengar och pekar också på sidoeffekterna av en
svår separation med t.ex. ohälsa och sjukskrivningar.
Barn behöver egna biträden i domstolarna och det
ansvaret ligger hos politikerna. Karin påpekar att BO
är en statlig myndighet som inte hanterar enskilda
fall. BO kan ge generell rådgivning och har pågående
diskussioner med flera kommuner som har långa köer
till familjerådgivningen och gärna ser ett samarbete.
Föräldrarna är experter på sina barn och det borde vi ta
vara på menar Catarina som gärna ser erfarna föräldrar i
olika referensgrupper i framtiden. Vi kan ju konstatera att
politikerna är överens om problemställningarna, men det
saknas genomslag i tillämpningen av lagen säger Johanna
som gärna ser mer stöd till föräldrar och barn.
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Hur skapar vi en gymnasieskola för
alla?

Annie Lööf om barns rätt till ett
tryggt sommarlov
Hur får vi hemmasittare tillbaka till
skolan och samhället?
Arrangör: Learnox
Beskrivning: Öppet samtal med ansvariga politiker,
lärare och skoltjänstemän om hemmasittares
situation och lösningar.
Medverkande: Torvid Hafström, Learnox. Freddie
Grip, vp, Sth stad, utbildningsnämnden, lärare
Enligt Skolverket definieras begreppet hemmasittare
elever som har långvarig, minst en månads, otillåten
frånvaro. Det finns inga generella lösningar till att få
eleverna tillbaka till skolan då varje elev är unik och
har sina egna personliga orsaker till att inte gå till
skolan. Skolan är nyckeln till framtiden, både socialt
och demokratiskt. Rektorerna behöver därför stöd i
sitt arbete för att kunna stötta och hjälpa dessa elever.
Hemmasittarna har ökat markant under de senaste
fem åren. Inom skolsystemet i dag har det myntats ett
nytt begrepp – ”skolsegregation”. En försiktig tolkning
av skollagen låter göra gällande att den är fyrkantig.
Vi behöver hitta andra alternativ och olika lösningar.
Ett förslag är uppsökande verksamhet där varje elev
får en egen kontaktperson. Förslaget bygger på ett
samarbete mellan skola-sociala myndigheter-skolan
och elevhälsovården där man tillsammans med elev och
förälder försöker hitta olika lösningar. För en del kan ”on
line-undervisning” passa, för andra passar biblioteken
eller andra neutrala platser bättre. Platser som inte är
så känslomässigt laddade. Rektorerna ska äga frågan
tillsammans med ett politiskt stöd. Hemmasittarna är
en prioriterad fråga som är samhällsekonomiskt kostsamt
som kräver tidiga insatser för att undvika utanförskap.
Det finns en politisk samsyn i problemställningen,
men olika politiska lösningar. En annan diskussion
som förs är att åter förstatliga skolan. Vi behöver
se över olika skolreformer och de fria skolvalen.
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Arrangör: Majblommans Riksförbund
Beskrivning: Trots skyldighet att hålla fritidshem
öppna på de tider barnet behöver, stänger många
kommuner ner under sommarlovet och bryter
därmed mot skollagen.
Medverkande: Lena Holm, generalsekreterare
för Majblomman. Annie Lööf, partiledare för
Centerpartiet
Alla barn har rätt till fritidsverksamhet på sommarlovet
och det är kommunernas skyldighet att ta ansvar för att
fritidshemmen är öppna. Kan inte fritidshemmen hålla
öppet kan andra alternativ finnas. Kommunerna kan t.ex.
erbjuda dagläger eller kostnadsfria idrottsverksamheter.
Tyvärr ser det inte ut så i överallt i Sverige. Det är en
ekonomisk fråga för många kommuner som tvingas
välja bort fritidshemmen. Förskoleverksamhet för de
yngsta ska erbjudas året om även om barnen ibland
måste byta förskola under en period. Många föräldrar
pusslar med varandra, släkt och vänner för att få ihop
det långa sommarlovet för sina barn. Det kan kännas
otryggt att vara ensam om man är riktigt ung, något
som kan vara lättare om man är lite äldre. Då kan det i
stället vara skönt att få rå sig själv. En meningsfull fritid
är berikande och barn ska kunna berätta i skolan vad
de har gjort på sommarlovet. Annie Lööf avslutar med
att säga att föräldrar behöver arbete för att kunna ha
semester tillsammans med sina barn.
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Arrangör: Lärarnas Riksförbund
Beskrivning: Var fjärde elev hoppar av gymnasiet,
trots betydelsen av en gymnasieexamen i
dag. Samtidigt minskar antalet elever inom
yrkesutbildningen och bristen på utbildad arbetskraft
ökar. Hur skapar vi en skola som både tillgodoser
arbetsmarknadens behov och ger möjligheter för den
enskilde att lyckas?
Medverkande: Aida Hadzialic, gymnasie- och
kunskapslyftsminister, Socialdemokraterna. Michael
Svensson, riksdagsledamot, Moderaterna. Marcus
Strömberg, vd, AcadeMedia. Johan Trouvé, vd,
Västsvenska Handelskammaren. Per-ArneAndersson,
avdelningschef, utbildning och arbetsmarknad,
Sveriges Kommuner och Landsting. Åsa Fahlén,
förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund. Sharon
Jåma, moderator.
Var fjärde gymnasieelev hoppar i dag av gymnasiet.
Varför? Den lärarledda undervisningen minskar. 40 %
av föräldrarna är missnöjda med gymnasiet och endast
5 % säger sig vara nöjda. Samtidigt får 1/3 eleverna
inget stöd av lärare. Det saknas specialpedagoger och
eleverna måste få mera stöd att välja rätt gymnasielinje
från början. Här är föräldrar och lärare samstämmiga.
Den svenska gymnasieskolan fungerar inte optimalt.
Framtidens skola står inför stora utmaningar. I dag förs
en öppen diskussion att åter förstatliga skolan. Det finns i
dag 290 kommunala skolor och cirka 500 privata skolor.
Kvaliteten och resultaten på utbildningarna är ojämn.
Rektorer, lärare, föräldrar, elever och politiker är överens
om att skolan har problem, men vägen till framgång ser
olika ut hos aktörerna.
Företrädare för skolan menar att det finns en mängd
verktyg att ta till. Rektorerna behöver politiskt stöd
för att kunna leda skolans utveckling år rätt håll.
Finansieringen och det ekonomiska ansvaret bör enligt
många ligga hos staten. Andra företrädare för skolan
menar att administrationen är mycket betungande i dag
och bör minska avsevärt. Tiden saknas för samarbetet
mellan lärare och elev. Skolan ska leverera kvalitet med
sämre resurser och det kräver en stark organisation och
ett mycket gott ledarskap. Status, lön och möjlighet till
kompetensutveckling efterfrågas i hög grad. Många lärare
saknar en kompetensförsörjningplan. Sedan ett antal år
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tillbaka har vi ett nytt betygssystem som ännu inte satt
sig riktigt. Arbetsmiljön i många skolor är undermålig
för både personal och elever.
Företrädare för friskolorna konstaterar att 80 000 barn
och ungdomar i dag väljer en friskola. Friskolorna kan
inte existera om det finns ett stort missnöje och man
har kunnat se en viss ”självsanering” där tyvärr elever
kan komma i kläm då deras skola lägger ner. Friskolan
behöver en varsam renovering för att kunna vara ett bra
komplement till de kommunala skolorna. Man kan också
se att även om var fjärde elev hoppar av gymnasiet så ligger
inte hela sanningen där. Många byter linje och för att
bromsa den utvecklingen och ge lärare och elever arbetsro
bör man begränsa valfriheten för eleverna att byta linje.
Näringslivet och industrin ser stora avhopp från
yrkeslinjerna där tillväxtproblemen leder till brist
på kompetens. Yrkesutbildningarna är viktiga för
industrin och man önskar se ett bättre samarbete med
lärare och studie- och yrkesvägledarna (SYV). PRAO
är inte obligatoriskt för skolorna att erbjuda vilket
skulle kunna vara en bra arena för att visa vad som kan
erbjudas eleverna i framtiden. Skola och arbetsmarknad
borde organisera sig bättre för ett fruktsamt samarbete
Arbetsgivare måste försöka bredda sig och visa upp sig
för att bli attraktiva. Där har näringslivet lyckats bättre
som har samarbete med många skolor och också går in
som finansiärer.
Arbetssituationen för studie- och yrkesvägledarna
(SYV) ser mycket olika ut i kommunerna. Spannet ligger
på 60-600 elever per SYV. Alla elever ska garanteras tid
med SYV för att kunna göra bra gymnasieval. Det finns
många program att välja mellan och SYV:arna ser ett
behov av att programstrukturerna behöver förbättras för
att undvika att eleverna felinformeras. En del yrkestitlar
kan vara svåra att förstå för vissa elever som kan behöva
extra tid med SYV. Också SYV vill gärna se obligatorisk
PRAO. Vi behöver tänka bredare och öppna vägar för
tidigare val. Diskussioner har förts inom yrkeskåren för
succesiva val då en del elever behöver välja inriktning
senare.
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utövar makt över den andra. Hur löser vi då det här
så inte dagarna fryser inne? Ett sätt kan vara att låta
föräldradagarna gå tillbaka till den ena föräldern om de
inte har plockats ut inom en viss tid. Barnet ska inte
behöva förlora på det här. Ett annat sätt kan också vara
att låta föräldradagarna tillhöra barnet. Det öppnar

upp för nya familjekonstelationer där andra också ges
möjlighet att vara närvarande under barnets uppväxt.
Idag består familjen långt mer än av en mamma, pappa
och ett barn. Det kan vara allt från en förälder till
flera vårdnadshavare. Jämställdhet är viktigt och det
är bra att papporna tar större del i barnens liv men
föräldraförsäkringen behöver moderniseras så den blir
anpassad efter dagens familjer. Man behöver se över

Hjälp mina föräldrar
Är föräldraförsäkringen anpassad
för verklighetens familjer?
Arrangör: RFSU
Beskrivning: Mycket har hänt sedan den senaste
föräldraförsäkringen klubbades igenom 1974.
Familjer, arbete och fritid har utvecklats och ser i dag
annorlunda ut än då. Gynnar föräldraförsäkringen
jämställdheten? Hur är den anpassad till stjärnfamiljer?
Hur påverkas barnen?
Medverkande: Annika Strandhäll,
socialförsäkringsminister, socialdemokraterna. Tina
Ghasemi, familjepolitisk talesperson, Moderaterna.
Tobias Baudin, förbundsordförande, Kommunal.
Gudrun Schyman, partiledare F!. Catarina Danso,
generalsekreterare, Sveriges Makalösa Föräldrar.
Frida Sandegård, förbundsordförande, RFSL. Kristina
Ljungros, förbundsordförande, RFSU
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Inledningsvis skulle deltagarna hålla ”brandtal”
och vi återger Catarina Dansos i sin helhet.
Brandtalen hölls på tid och det blev en del
snabba, kvicka tal som lockade till skratt hos
publiken. Efter brandtalen hölls en debatt mellan
deltagarna.

Catarina Dansos brandtal
Klockan 8.00 i morse ringde en kvinna och var
helt förtvivlad. Hennes man ville skiljas. De har en
6-månaders bebis tillsammans. Mamman har varit
hemma med barnet i ett halvår och nu är hennes
föräldradagar slut. Pappan tänker inte ta ut någon
föräldraledighet men han tänker inte heller överlåta
några dagar till mamman. Så här kan det se ut när en
föräldrarelation inte fungerar och när den ena föräldern
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Arrangör: Myndigheten för familjerätt och
föräldraskapsstöd, MFoF
Beskrivning: Det finns situationer då man som vuxen
behöver stöd för att kunna vara bästa möjliga förälder
till sitt barn, det kan vara stöd under och efter en
separation, men också i andra livssituationer. Här
belyses utifrån ett barnperspektiv hur olika stöd kan
förebygga att barn kommer i kläm och far illa.
Medverkande: Hanna Wallensteen, fil.kand. i
psykologi och föreläsare
Vid en separation kan ett bra stöd till föräldrarna göra
skillnad för barnen. Ett gott föräldraskapsstöd främjar
barns utveckling och självkänsla. Det behövs tidiga insatser
när problem uppstår. För att undvika svåra konflikter är
förebyggande insatser som t.ex. familjerådgivning och
samarbetssamtal bra metoder. Myndigheten vill stimulera
och förvalta kunskap genom att erbjuda en informativ
websida, föräldrautbildningar, handledningar för olika
yrkeskategorier som möter familjer i kris och broschyrer.
Olika familjekonstellationer har olika behov, men det är
alltid viktigt att ha barnrättsperspektivet för att kunna ge
rätt stöd. Vi behöver prioritera det förebyggande arbetet
för att kunna stävja vårdnadstvisterna. Handlingsplanen
hos familjerätten och socionomutbildningen behöver ses
över. Det ska finnas familjerådgivning i alla kommuner
som ska kunna erbjuda samarbetssamtal. För att undvika
domstolsprocesser där konflikttrappan riskerar att snabbt
eskalera kan domstolen i stället utse en medlare och
umgängesstöd.
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Många familjer får i dag hjälp, men ofta behövs
ytterligare stöd. Det behöver finnas informationsmaterial
och utbildade samtalsledare på olika språk. Barn är
alltid särskilt utsatta vid en separation, men det är
fortfarande ovanligt att de får komma till tals. Det
krävs särskilda metoder för att prata med barn och
förstå barnperspektivet. 50 000 barn per år genomgår
en skilsmässa. Barn vill ofta veta och de vill ha praktisk
information.
De vill veta varför föräldrarna separerar. Ofta kommer
separationen som en chock för barnen som inte förstår
att det kanske har pågått under en längre tid. Föräldrarna
befinner sig i olika faser, allt ifrån nykära till deprimerade
och barnen är de som sist får veta. Barnen känner kanske
skuld och skam och bär ofta sina känslor ensamma.
Samarbetssamtal är ofta bra, men kan också vara en arena
för mer konflikter. Boendet blir en prestigefråga och
familjens konflikter flyttas till t.ex. skolan och barnens
kompisar och deras föräldrar. Barnen känner en stark
lojalitet mot sina föräldrar. Vi behöver delaktiga barn,
men de ska inte överengageras.
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