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VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2010

Föreningen har genomfört nio styrelsemöten, varav ett öppet styrelsemöte den 17 augusti 
där 16 personer deltog. Några styrelsemöten har skett per telefon. Extra årsmöte i oktober.

Juni: Ett öppet planeringsmöte i juni med tio medlemmar.

Våren 2010 gick Anita Cederholm, Urban Lannermark, Boo Nyström och Maria Werme 
Västerås folkhögskolas utbildning för handledare för arbetssökanden från arbetsförmed-
lingens fas 3. 

16 juni – 31 december: Hyr föreningslokal på Trefasgatan 4. Öppet normalt kl 08-16. 
Ofta 4-5 personer som besökte lokalen på dagarna.
 
Juni: Maria Werme utses till handledare för Andreas från Arbetsförmedlingens fas 3. 
Andreas blir med som filmare vid bl a manifestationer, skriver ut tal från manifestationerna, 
sköter inhandling av utrustning mm till föreningslokalen, lämnar in material för tryckning, 
delar ut informationsmaterial om föreningen, arbetar med fas-3-enkäten, deltar på möten i 
föreningen och hos myndigheter, tar emot besökare mm.

Juni: Medlemsmöte med uppskattad genomgång av Sven Lundqvist om vilka försäkringar 
som gäller om man blir sjuk eller arbetslös. Tio medlemmar deltog.

Andra möten
- Fyra personer från SLUSSA träffade på Arbetsförmedlingens huvudkontor i Stockholm bl a 
Siri Persson från ledningen för Arbetsförmedlingen Rehabilitering: En från fas 3 som tvingas 
arbeta gratis med socialbidrag, en utförsäkrad som ej får rehabilitering och därför får avslag 
från sjukförsäkringen, en som pga skada inte kunnat gå arbetslivsinriktad rehab som därför 
fått avslag på sjukpenning, sjukersättning och socialbidrag. Mötet videofilmades.
- Samma dag möte med föredragande i Regeringsrätten i samband med genomgång av ärende.
- Möte på socialkontor med anledning av avslag på sjukpenning, sjukersättning och 
socialbidrag. Dokumenterades på video.

Hemsidan www.slussa.se delas upp i en del för Nätverket SLUSSA och en del för föreningen 
SLUSSA Vänner. Start av ”Veckomejl” till Nätverket SLUSSA och SLUSSA Vänner. Brev 
med motsvarande information skickas till medlemmar som inte har mejladresser.

Informationsbroschyr och visitkort framställs.

Telefongrupp/stödgrupp inrättas. I september inköps telefon till föreningslokalen, eftersom 
det för många är för dyrt att ringa till mobiltelefoner. Lars och Maria W tar emot 
telefonsamtal och mail till föreningen. Maria W har under året deltagit som stödperson vid 
närmare 20 besök i vården, hos olika myndigheter etc.

Manifestationer/opinionsbildning
- Den 26:e varje månad fram till hösten ljuständning kl 12 vid Försäkringskassan i Västerås.
- 20 april deltar fyra SLUSSA-medlemmar i Resurs-kväll på ABF i Stockholm. Information 
och debatt om sjukförsäkringsreglerna och deras konsekvenser. Medverkan av stressforskaren 
Töres Theorell, distriktsläkaren Bengt Järhult, författaren Carina Nilsson, Insolvens – 
Riksförbundet för överskuldsatta.

http://www.slussa.se/


- 22 juni. Manifestation mot utförsäkringar vid FK i Västerås. Utdelning av material från 
Nätverket Resurs, debattartikel av SLUSSA och visitkort.
- 28 juni. Manifestation på Mynttorget utanför Riksdagshuset mot utförsäkringar och 
utanförskap. Andreas filmar och Maria håller tal.
- 17 september. Manifestation för sjuka och arbetslösa på Sigmascenen i Västerås. Alla tio 
partier inbjudna, fyra medverkar. 
- 18 september. Manifestation på Mynttorget i Stockholm för sjuka och arbetslösa. ”Utsatta 
höjer rösten”. SLUSSA filmar och efter redigering lägger vi veckan efteråt ut 17 program på 
YouTube från manifestationen. Se www.slussa.se under Aktuellt.
-Oktober. EU:s år för bekämpning av utanförskap och social utestängning. Maria W och 
Stefan W medverkade i ett regionalt seminarium i Köping. Maria hade fått i uppgift att 
sammanfatta och avrunda en paneldebatt med politiska företrädare. Stefan videofilmade.

Debattartiklar fr om april 2010 Se www.slussa.se under Debatt
- Fyra debattartiklar i VLT.
- SLUSSA medverkar i fem artiklar på MyNewsdesk m fl
- SLUSSA medverkar i två artiklar i Länstidningen, Östersund.
- SLUSSA medverkar i två artiklar i ETC.
- SLUSSA medverkar i artikel på DN.se 

Övrigt i media Se www.slussa.se under SLUSSA Vänner
- SLUSSA Vänner intervjuas vid två tillfällen i Radio Västmanland.
- September: En artikel om SLUSSA i Ångestsyndromssällskapets tematidskrift om 
Sjukförsäkring – Utförsäkring.

Öppna Kanalen Västerås Se www.slussa.se under Aktuellt
- Under våren sände Öppna Kanalen Norrköping samtliga tio program som producerats och 
sänts av Nätverket SLUSSA. 
- Maj: Ett 10-minutersprogram sändes från SLUSSAs intervju med Lotta Vahlne Westerhäll, 
professor i offentlig rätt med särskild inriktning socialrätt. ”Rättssäkerhet inom 
socialförsäkringen”. 
- September. Ett 30-minutersprogram med klipp från olika program som tidigare sänts av 
Nätverket SLUSSA sändes under rubriken ”Sjukförsäkringen inför valet”.

Enkätundersökning
Enkätundersökning av deltagare i arbetsförmedlingens fas 3 i Västerås gjordes i september.

Teaterföreställning 
6 december: Teatermaskinens föreställning ”Undersköterskan” i Culturen.

Den 31 december hade föreningen 43 betalande medlemmar.

Slutord
Styrelsen är tacksam för det stöd vi fått under föreningens första intensiva men också delvis 
tunga år. Behoven är många och vi hoppas att flera vill vara med och hjälpa till efter förmåga. 

Lars Carlsson Kjell Dahlberg           Maria Werme               Nils Werme

Pia Carlsson Ahmed Mohamed Sören Stenius               Maria Tiselius
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