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1.  Aktuell bok: Prekariatet - den nya farliga klassen

Aktuell bok: Prekariatet - den nya farliga klassen
För Guy Standing består prekariatet av tre undergrupper. Den första kommer ur den gamla 
arbetarklassen, men har aldrig fått uppleva de fasta jobb, den yrkeskarriär eller den yrkesstolthet 
som deras mammor och pappor hade. I stället är de hänvisade till timanställningar, 
bemanningsföretag och vikariat. 
Den andra består av migranter, gästarbetare och papperslösa och den tredje är unga och välutbildade
som trots avklarade studier och höga studielån inte möter annat än otrygghet... 

Intervju med örfattaren. UR: En bok, en författare: Guy Standing: Prekariatet
Den nya samhällsklass som utvecklingsekonomen Guy Standing kallar prekariatet är den växande 
skara människor som tvingas underkasta sig osäkra anställningsvillkor och stå ut med kortvariga 
och dåligt betalda arbeten utan att kunna hoppas på någon förbättring ens på lång sikt. På en osäker 
arbetsmarknad där flexibilitet och anpassningsvilja har upphöjts till norm får prekariatets 
medlemmar betala ett högt pris i form av social marginalisering och fysisk och psykisk ohälsa. I sin 
bok "Prekariatet : den nya farliga klassen" beskriver Guy Standing problemet, men erbjuder också 
en väg framåt. Intervjuare: Bengt Westerberg. Ämnen: Samhällskunskap Tillgängligt tom: Fre 28 
mars 2014 

2.  Rättegång mot chefer för arbetsmiljöbrott pga mobbning avslutad

Uppmärksammad rättegång mot chefer för arbetsmiljöbrott vid mobbning avslutad 19 
december  
För första gången står chefer åtalade för arbetsmiljöbrott genom mobbning. Den 10 juni 2010 
förlorade Krokoms kommuns sin sekreterare Lars Persson då han inte stod ut längre utan tog sitt liv.
Förhandlingen i Östersund pågick i november och avslutades med slutpläderingar den 19 december.
Dom kommer den 30 januari 2014. 

http://www.ur.se/Produkter?fixedfilter=ur_subject_level_one%3Bsamh%C3%A4llskunskap
http://www.ur.se/Produkter/178940-En-bok-en-forfattare-Prekariatet
https://www.adlibris.com/se/sok?q=prekariatet+%3A+den+nya+farliga+klassen
http://www.slussa.se/
http://www.slussa.se/
http://www.slussa.se/
mailto:info@slussa.se


Vision 2013-12-19: Krav på höga böter i Krokomrättegången
Östersunds-Posten 2013-12-19: Mobbning i arbetslivet måste utredas 
Östersunds-Posten 2013-12-19: Kommunen kände till självmordstankar 
Länstidningen 2013-12-19: Cheferna ska frias
SVT Jämtlandsnytt 2013-12-19: Unik rättegång avslutas 
Lag & Avtal 201312-19: Kommunen stöddes av jurister på central nivå 
Lag & Avtal 2013-12-19: De har inte gjort en riskbedömning 
Arbetarskydd 2013-12-19: "Krokoms kommun har brustit å det grövsta" 
Arbetarskydd 2013-12-19: Försvaret: Min klient bör frias 
Arbetarskydd 2013-12-18: Psykologen: Jagär inte säker på att vi kan tackla det här 
Arbetarskydd 2013-12-18: Chef korsförhörs om anställds självmord 
Arbetarskydd 2013-12-17: Änkan: Varför ville de avsekda Lasse? 
Arbetarskydd 2013-12-16: Så tog Norge den svenska lagen längre 
Arbetarskydd 2013-12-16: Expert: Chefen som gjorde utredningen var jävig 
Lag & Avtal 2013-12-12: Svårt att få rätt - fyra rättsfall om mobbning 

Tidigare i media om rättegången:
Unik rättegång om arbetsmiljö "Arbetsmijöbrott genom vållande till annans död" 
Expressen 2013-11-18: Två chefer inför rätta efter självmordet 
Arbetarskydd 2013-11-15: Vi talar om en total passivitet 
Lag & Avtal 2013-11-15: Advokaten: Handlar om en ledarstil som inte fungerat 
Arbetarskydd 2013-11-15: Starka känslor under rättegång om självmord 
Vision 2013-11-13: Krokomcheferna förnekar brott 
Vision 2013-11-12: Ingen var intresserad av att hjälpa Lasse 
Arbetarskydd 2013-11-12: Så borde mobbning hanteras i rätten 
Aftonbladet 2013-11-12: Ekonomin bidrog till att Lars tog sitt liv 
Aftonbladet 2013-11-11: Så kan du förhindra mobbning på jobbet 
Aftonbladet 2013-11-11: Tystnaden var tortyr för Lars 
Aftonbladet 2013-11-11: Experten: Det här är en unik rättegång 
Aftonbladet 2013-11-11: "Vi vill bli trodda" 
SVT Nyheter 2013-11-11: Få döms för arbetsmiljöbrott 
SVT Aktuellt 2013-11-11: Marias man begick självmord - chefer åtalas 
SVT Nyheter 2013-11-11: Vill ha upprättelse efter makens död
LT 2013-11-11: Unik rättegång i Östersunds tingsrätt 
LT Östersund 2013-11-11: Anställd tog sitt liv - nu startar rättegången mot cheferna 
P4 Jämtland 2013-11-11: Rättegång i Östersund lyfter frågan om arbetsplatsmobbning 
SVT Gomorron: Rättegång om mobbning skriver historia 
ÖstersundsPosten 2013-11-08: Unik rättegång om ansvar för självmord 
P1 morgon 2013-11-08: Unik rättegång i Östersund 
Aftonbladet 2013-11-07: Mobbning på jobbet driver folk till självmord 
SVT Jämtlandsnytt 2013-03-22: Chefer åtalas efter självmord 
SVT Jämtlandsnytt 2012-10-10: "Mobbningen tog Lasses liv"
Rättegången började den 11-14 november 2013 och avslutades den 19 december 2013 

3.  Välfärdskampanjen fortsätter

Se uppdaterad kalender: http://valfardskampanjen.se/kalender/ 
Bilder från "Riskkapitalistsafari" 20 november
SvD 2013-11-21: Riskkapitalets betyg sjunker
YouTube Riskkapitalistsafari: Fågelskådning

Välfärdskampanjens Luciatåg i Umeå sjunger om Fas 3 (SLUSSA-inspirerad text till melodin 
Staffan var en Stalledräng)

http://www.youtube.com/watch?v=rTiqXP0SEqI
http://www.youtube.com/watch?v=jmasfgQu7pc
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/lindvall-riskkapitalets-betyg-sjunker_8747398.svd
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.736042379757881.1073741828.346983235330466&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.736042379757881.1073741828.346983235330466&type=1
http://valfardskampanjen.se/kalender/
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/jamtlandsnytt/mobbningen-tog-lasses-liv
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/jamtlandsnytt/chefer-atalas-efter-sjalvmord
https://bloggar.aftonbladet.se/jobbkollen/2013/11/mobbning-driver-folk-till-sjalvmord/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5698109
http://op.se/lanet/krokom/1.6469267-unik-rattegang-om-ansvar-for-sjalvmord
http://www.svt.se/gomorron-sverige/article1593173.svt
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=5701084
http://ltz.se/nyheter/krokom/1.6477382-anstalld-tog-sitt-liv-nu-startar-rattegangen-mot-cheferna
http://ltz.se/nyheter/ostersund/1.6475839-unik-rattegang-i-ostersunds-tingsratt
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/jamtlandsnytt/rattegang-om-sjalvmord
http://www.svt.se/nyheter/sverige/hennes-man-begick-sjalvmord-nu-atalas-hans-chefer
http://www.svt.se/nyheter/sverige/fa-doms-for-arbetsmiljobrott
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17817869.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17817870.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/kerstinweigl/article17823406.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17821695.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/kerstinweigl/article17831542.ab
http://www.arbetarskydd.se/nyheter/halsa_ledarskap/article3786761.ece
http://www.tidningenvision.se/nyheter/ingen-var-intresserad-av-att-hjalpa-lasse
http://www.tidningenvision.se/nyheter/krokomcheferna-fornekar-brott
http://www.arbetarskydd.se/nyheter/halsa_ledarskap/article3787410.ece
http://www.lag-avtal.se/nyheter/arbetsmiljo/article3787524.ece
http://www.arbetarskydd.se/nyheter/arbetsskador/article3787436.ece
http://www.expressen.se/nyheter/tva-chefer-infor-ratta-efter-sjalvmordet/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5698190
http://www.lag-avtal.se/tidningen/article3794576.ece
http://www.arbetarskydd.se/tidningen/article3794432.ece
http://www.arbetarskydd.se/tidningen/article3794546.ece
http://www.arbetarskydd.se/nyheter/halsa_ledarskap/article3794552.ece
http://www.arbetarskydd.se/nyheter/halsa_ledarskap/article3794728.ece
http://www.arbetarskydd.se/nyheter/halsa_ledarskap/article3794783.ece
http://www.arbetarskydd.se/nyheter/halsa_ledarskap/article3795077.ece
http://www.arbetarskydd.se/nyheter/halsa_ledarskap/article3794985.ece
http://www.lag-avtal.se/nyheter/anstallning/avskedande/article3794974.ece
http://www.lag-avtal.se/nyheter/anstallning/avskedande/article3795078.ece
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/jamtlandsnytt/unik-rattegang-avslutas
http://ltz.se/nyheter/krokom/1.6621290--cheferna-ska-frias-
http://op.se/lanet/krokom/1.6619236-kommunen-kande-till-sjalvmordstankar?m=print
http://op.se/opinion/debatt/1.6616619-mobbning-i-arbetslivet-maste-utredas
http://www.tidningenvision.se/nyheter/krav-pa-hoga-boter-i-krokomrattegangen


/Anordnare av ”sysselsättning”/
1. Fasan 3 nu kommen är 
- Vi tackom nu så gärna! 
Få jobbet gjort utan besvär
- Vi tackom nu så gärna! 
Dessutom få statsbidrag 
för att ordna jobbet 
- Tack, så gärna! 

/I arbetsförmedlingens Fas 3/
2. I Fasan 3 det gäller att:
man ska inte klaga
Bara jobb och ingen lön: 
det gäller att behaga 
Detta måste stoppas nu: 
Riktigt jobb och vettig lön 
för mödan! 

4.  Statistik om välfärden nedmonteras

Många forskare varnar för konsekvenserna av  den pågående nedmonteringen av statiken om 
välfärden. Se bif fil om Välfärdsstatistiken omdebatterad.

5.  Sett på SVT-Forum om korruption, PISA-rapporten om skolan, TCOs 
förslag om ny sjukförsäkring 

Sett på SVT-Forum, TV 2 kl 9 - 16

Kvalitetsmässan: Vem kan man lita på   
Seminariet ställer bland annat frågan: Hur kan ett samhälle vaccinera sig mot korruption? 
Bl a om skydd för whistle blowers.
Med Monika Bauhr, Carl Dahlström och Maria Gustavson, forskare Quality of Government. 
Kommentatorer: Peter Eriksson, ordförande KU och Nils-Eric Schultz, statsåklagare. 
Moderator: Erik Blix, journalist och programledare. 

Chockresultat för svensk skola   Sverige under genomsnittet 
Svenska elever halkar snabbt efter omvärlden i matematik, läsförståelse och naturvetenskap, enligt 
den stora Pisa-rapporten. Inget land har tappat mer i matte på tio år och Sverige är långt under 
OECD-snittet. I matematik - årets huvudämne - har resultatet rasat, men svenska elever har också 
tappat stort i läsförståelse och naturvetenskap. Sverige ligger nu för första gången under OECD-
genomsnittet i alla tre ämnen. 

2013-11-27 TCO:s förslag på ny sjukförsäkring

Förläng den maximala tiden för sjukpenning med ett år och minska arbetsgivarnas sjuklöneansvar 
för korttidssjukskrivna. Det är några av förslagen som den fackliga tjänstemannaorganisationen 
TCO lägger fram och som beräknas kosta staten runt 2,5 miljarder kronor. 
"Dagens sjukförsäkring har blivit för hård vilket ger både sämre trygghet och mindre effektiv 
matchning på arbetsmarknaden", skriver TCO-basen Eva Nordmark. 
Facket föreslår också att de allt fler tillfälligt anställda på arbetsmarknaden får bättre sjuklöneskydd 
genom att få beräkna inkomsten på kortare anställningar. 
Och arbetsgivare som inte sköter sitt rehabiliteringsansvar bör få betala någon slags sanktionsavgift.
(TT) I TCO:s seminarium ovan deltar: 

http://www.svt.se/nyheter/svtforum/tco-s-forslag-pa-ny-sjukforsakring
http://www.svt.se/nyheter/svtforum/chockresultat-for-svensk-skola
http://www.svt.se/nyheter/svtforum/kvalitetsmassan-vem-kan-man-lita-pa
http://www.svt.se/nyheter/svtforum/kvalitetsmassan-vem-kan-man-lita-pa
http://www.svt.se/nyheter/svtforum/kvalitetsmassan-vem-kan-man-lita-pa


Eva Nordmark, Åsa Forsell, Roger Mörtvik - samtliga TCO, och Irene Wennemo, f d 
huvudsekreterare i  socialförsäkringsutredningen samt Ulf Nilsson (FP), Tomas Eneroth (S), Gunnar
Axén (M), Gunvor G Ericson (MP) 

6.  Debatter i riksdagen om socialförsäkring och bemötande av trafikskadade

Bemötande av trafikskadade. Interpellationsdebatt i riksdagen 2013-12-03

Debatt och beslut Fredag 06 december 2013 inom socialförsäkringsområdet
Utgiftsområdena 10, 11 och 12. Betänkande 2013/14:SfU1 Debatt i riksdagen 2013-12-06 

7.  UR: Fattig och ställd utanför

Radio-serie UR: Fattig och ställd utanför: 
Arbetslös i välfärden
Inkomstspridningen har ökat i Sverige de senaste åren. Allt färre har rätt till arbetslöshetskassa och 
sjukförsäkring, fler söker försörjningsstöd. Det finns en trend att marknaden ska lösa alla problem, 
säger forskaren Katarina Thorén vid Socialhögskolan. Socialtjänstlagen säger att åtgärder för 
arbetslösa ska vara individuellt anpassade och kompetenshöjande. De som forskat ser att den 
individuella anpassningen ofta uteblir, det är samma form av jobbcoaching som erbjuds alla. 
Arrangör: Föreningen socialpolitisk debatt och Socialaktion.
Socialarbetarens vånda
Socialarbetare ställs inför etiska dilemman där lagar och budget inte riktigt passar in. Behovet ska 
styra, budgeten ska vara sekundär. Det anser en grupp socialarbetare i Stockholm. Socialarbetaren 
Gabriella Mattson berättar om nätverket Nu bryter vi tystnaden. Inspelat 13 september 2013. 
Arrangör: Föreningen socialpolitisk debatt och Socialaktion.
Bortom alla skyddsnät
På socialaktion.nu startades uppropet "Berätta hur du har det" som riktade sig till utförsäkrade, 
arbetslösa, sjukskrivna och utanförställda. Berättelserna sammanställdes under 2012 i Onådiga 
luntan, som överlämnades till Socialförsäkringsutredningen den 19 februari 2013. Projektledaren 
Maria Wallin berättar. Arrangör: Föreningen socialpolitisk debatt och Socialaktion.
Barn till ensamma mammor
Det är en skam att vara fattig och barn vet precis hur de ska dölja det. I Sverige lever hundratals 
mammor under knappa förhållanden, med barn som inte kan äta sig mätta, har för små eller stora 
kläder och inte kan delta i aktiviteter som andra barn. Barn som lever i utanförskap har stor risk att 
hamna i kriminalitet och drogmissbruk när de växer upp. Sara Azzazi från Fryshuset Göteborg 
berättar om projektet Barn till ensamma mammor, där man möter och försöker hjälpa hundratals 
barn och mammor. Inspelat 13 september 2013. Arrangör: Föreningen socialpolitisk debatt och 
Socialaktion. Ämnen: Samhällskunskap Tillgängligt tom: Sön 1 juni 2014 

8.  Nytt under viktiga dokument på www.slussa.se 

Riksrevisionen Rapport: 2013:20: Statens satsningar på nationella kvalitetsregister - Leder de i 
rätt riktning?

Riksrevisionen Rapport 2013:4 Mer patientperspektiv i vården - är nationella riktlinjer en 
metod?

9.  Nytt under SLUSSA debatt på www.slussa.se

Östersunds-Posten 2013-12-19: Mobbning i arbetslivet måste utredas

http://op.se/opinion/debatt/1.6616619-mobbning-i-arbetslivet-maste-utredas
http://www.slussa.se/
http://www.riksrevisionen.se/rapporter/Rapporter/EFF/2013/Mer-patientperspektiv-i-varden--ar-nationella-riktlinjer-en-metod/
http://www.riksrevisionen.se/rapporter/Rapporter/EFF/2013/Mer-patientperspektiv-i-varden--ar-nationella-riktlinjer-en-metod/
http://www.riksrevisionen.se/rapporter/Rapporter/EFF/2013/Statens-satsningar-pa-nationella-kvalitetsregister--Leder-de-i-ratt-riktning/
http://www.riksrevisionen.se/rapporter/Rapporter/EFF/2013/Statens-satsningar-pa-nationella-kvalitetsregister--Leder-de-i-ratt-riktning/
http://www.slussa.se/
http://www.ur.se/Produkter?fixedfilter=ur_subject_level_one%3Bsamh%C3%A4llskunskap
http://www.ur.se/Produkter/178662-UR-Samtiden-Fattig-och-stalld-utanfor-Barn-till-ensamma-mammor
http://socialaktion.nu/
http://www.ur.se/Produkter/178652-UR-Samtiden-Fattig-och-stalld-utanfor-Bortom-alla-skyddsnat
http://www.ur.se/Produkter/178672-UR-Samtiden-Fattig-och-stalld-utanfor-Socialarbetarens-vanda
http://www.ur.se/Produkter/178657-UR-Samtiden-Fattig-och-stalld-utanfor-Arbetslos-i-valfarden
http://www.ur.se/Produkter/178657-UR-Samtiden-Fattig-och-stalld-utanfor-Arbetslos-i-valfarden
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H101SfU1&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/SfU1/
http://www.whiplashinfo.se/news-old/News_item.asp?NewsID=22592


10. Nytt under Övrig debatt på www.slussa.se

SvD 2013-12-30: Insatser når för få arbetslösa 

Aftonbladet 2013-12-28: Det är dyrt att vara fattig i dag

SVT.se 2013-12-27: Tandläkare lurar staten på miljoner

Aftonbladet 2013-12-26: De unga och otrygga kan förändra världen 

Metro 2013-12-26: Multisjuka Ulrika förlorar all hjälp efter nyår 

Aftonbladet 2013-12-26: Rut-avdraget har blivit Danderydavdraget

SvD 2013-12-25: Styrsystemet riskerar öka ojämlikheten i vården 

GöteborgsPosten 2013-12-23: Vården:Vi kämpar på, men ingen kämpar för oss

Aftonbladet 2013-12-23: "Modernt igen att förakta underklass" 

Aftonbladet 2013-12-23: Ansällda sjukskrivs längre perioder

Aftonbladet 2013-12-19: Bankerna försätter folk i utanförskap 

Dagens Medicin 201312-19: Statskontoret vill flytta patientklagomål 

DN 2013-12-18: Plusjobben klokaste sättet att förhindra utslagning

Aftonbladet 2013-12-17: stoppa rovdriften på de mest utsatta

Aftonbladet 2013-12-16: Att låta barn växa upp i fattigdom inte frihet 

Aftonbladet 2013-12-16: Alltfler blir fattiga - trots att de har jobb

DN 2013-12-15: Unga förtidspenioneras mer

DN 2013-12-19: "Graden av korruption är en dimension av demokrati" 
DN 2013-12-16: "Mest korrupta är de länder som nyligen demokratiserats" 
DN 2013-12-13: "Demokrati minst lika viktigt som gott styre för välfärden"

UNT 2013-12-12: Saktad socialtjänst 

Du&Jobbet 2013-12-12: Chefer fastnar i rapportskrivande 

LO-bloggen 2013-12-12: Borgs reptrick - löntagarna betalar själva sina skattesänkningar 

forskning.se 2013-12-11: Otydlig styrning stressar chefer 

SR 2013-12-11: Längre väntan på akuten 

DN 2013-12-10: Tyst från Ask om dem som talar 

http://www.dn.se/ledare/signerat/tyst-fran-ask-om-dem-som-talar/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5730369
http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/otydligstyrningstressarchefer.5.93487b2142dfd18f1db.html
http://forskning.se/
http://www.riksrevisionen.se/rapporter/Rapporter/EFF/2013/Statens-satsningar-pa-nationella-kvalitetsregister--Leder-de-i-ratt-riktning/
http://www.duochjobbet.se/nyhet/chefer-fastnar-i-rapportskrivande/
http://www.unt.se/debatt/slaktad-socialtjanst-2751313.aspx
http://www.dn.se/debatt/demokrati-minst-lika-viktigt-som-gott-styre-for-valfarden/
http://www.dn.se/debatt/mest-korrupta-ar-de-lander-som-nyligen-demokratiserats/
http://www.dn.se/debatt/graden-av-korruption-ar-en-dimension-av-demokrati/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/unga-fortidspensioneras-mer/
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article18028860.ab
http://www.aftonbladet.se/debatt/article18029883.ab
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/karinpettersson/article18035881.ab
http://www.dn.se/debatt/plusjobben-klokaste-sattet-att-forhindra-utslagning/
http://www.dagensmedicin.se/nyheter/statskontoret-vill-flytta-patientklagomal/
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/samhalle/article18050645.ab
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article18074999.ab
http://www.aftonbladet.se/debatt/article18053433.ab
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2217644-debatt-vi-kampar-pa-men-ingen-kampar-for-oss
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/styrningen-urholkar-lakarnas-profession_8848628.svd
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18083844.ab
http://www.metro.se/skane/multisjuka-ulrika-forlorar-all-hjalp-efter-nyar/EVHmlz!VVBteItAMrTQ/
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/danielswedin/article18081513.ab
http://www.svt.se/nyheter/sverige/tandlakare-lurar-staten-pa-miljoner
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/somaralnaher/article18084380.ab
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/insatser-nar-for-fa-arbetslosa_8858814.svd
http://www.slussa.se/


Metro 2013-12-09: Patient skickades hem med bruten nacke

Aftonbladet 2013-12-06: Sluta lägga skulden på de sjuka kvinnorna

KA 2013-12-06: Sjukdom ditt namn är kvinna

Dagens Opinion: Vårdanalys sågar Göran Hägglunds styrning av vård och omsorg 

Barometern 2013-12-05: Läkare drunknar i pappersarbete

Kvällsposten 2013-12-05: Läkaren säger upp sig i protest mot sparkrav 

Bang 2013-09-24: "Frukostflingor, får jag köpa det?"

TV4 2013-07-27: Larmen uteblir från den privata vården

Vision Balans 2013-05-21 (SALO): Arbetslinjen är ett intressant begrepp

DN.se 2013-03-21: "Oroande tystnad präglar Stockholms socialtjänst"

http://mobil.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/oroande-tystnad-praglar-stockholms-socialtjanst/
http://www.visionbalans.se/2013/05/21/arbetslinjen-ar-ett-intressant-begrepp-kategori-arbete/
http://www.tv4play.se/program/utvalda-nyhetsklipp?video_id=2407738
http://www.bang.se/artiklar/2013/frukostflingor-far-jag-kopa-det-2013-09-24
http://www.expressen.se/kvp/lakaren-sager-upp-sig-i-protest-mot-sparkrav/
http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/lakare-drunknar-i-pappersarbete(4055653).gm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+bot-nyheter+(BOT+Nyheter)
http://www.dagensopinion.se/v%C3%A5rdanalys-s%C3%A5gar-g%C3%B6ran-h%C3%A4gglunds-styrning-v%C3%A5rd-och-omsorg
http://www.ka.se/sjukdom-ditt-namn-ar-kvinna
http://www.aftonbladet.se/debatt/article17976267.ab
http://www.metro.se/skane/patient-skickades-hem-med-bruten-nacke/EVHmli!3539qVZcDrak/

