
Föreningen SLUSSA Vänner/Nätverket SLUSSA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2015 

SLUSSA Vänners styrelse har under året bestått av Leif Hellström, Francoise van Doesburg, Laila 
Tagg, Maria Werme och Nils Werme. Suppleanter har varit Gunnar Lindholm, Sören Stenius och 
Zaida-Maria Tiselius. Föreningens revisor har varit Göran Sundström, revisorssuppleant Thure 
Jadestig. Det har varit 11 styrelsemöten, varav ett konstituerande styrelsemöte. Vid årsmötet den 22 
mars firade föreningen 5-årsjubileum i lokalen på Kopparbergsvägen 16 i Västerås och hade besök 
av nye landshövdingen Håkan Wåhlstedt som talade om civilsamhällets betydelse. 14 medlemmar 
och två gäster deltog på årsmötet.

Verksamhet
SLUSSA Vänner har dagligen telefonkontakt med personer som varit utsatta på grund 
utförsäkringar eller andra brister i sjukförsäkringssystemet, utsatthet i den psykosociala 
arbetsmiljön eller för konsekvenserna av arbetslöshet. Många har inte möjlighet att själva hävda 
sina rättigheter och föreningen Slussar även vidare till andra hjälpare och försöker vara röstbärare 
gentemot samhället i övrigt. SLUSSA kan vara med som stödperson vid möten med vård, fack, 
myndigheter etc.

Mycket av SLUSSA Vänners verksamhet sker via internet. Föreningen har egen hemsida, Facebook
och Twitter. Under året har utvecklingen av en ny hemsida pågått, som planeras att kunna börja 
användas under våren 2016. 

På SLUSSAs hemsida finns mycket information om vad som gäller och hur man kan gå tillväga om
man t ex behöver överklaga ett beslut, även ett Forum där man kan få svar på frågor från experter.

Maria har varit på möten med närradion och gick under hösten en utbildning hos närradion vid sex 
tillfällen. Tanken är att SLUSSA Vänner även ska börja sända radio, eventuellt i samarbete med 
andra föreningar och enskilda. 

SLUSSA Vänner har under året samarbetat med Folkuniversitetet och har haft studiecirklar om 
Vuxenmobbning, Projektarbete i förening samt PR och kommunikation. 

I övrigt har föreningen haft regelbundna träffar och samarbetat med de sociala föreningarna i 
Västerås, och även samarbetat med enskilda experter av olika slag och med handikappförbunden, 
föreningen OMM – Organisation Mot Mobbning, Föreningen STOPP, Nätverket RESURS, 
Gemensam Välfärd, Välfärdskampanjen, 15-septemberrörelsen, Solrosuppropet.

Från kalendern:
24 mars. Nils och Fredrik deltog på Öppna Kanalens årsmöte.

6 april Annandag Påsk anordnades en blåsig Solrosmanifestation på Melkertorget i Västerås med 
deltagande av nya domprosten i Västerås Helén Lundberg, representant från LO, visartisten Ulf 
Fernqvist, sångduon Roger och Tommy samt Carola från SLUSSA Vänner. Fredrik och Carola hade
framställt en informationsfilm med intervjuer på stan inför manifestationen.

27 april Sju medlemmar gick Folkuniversitetets studiecirkelledarutbildning. 

5 maj deltog Maria i en konferens anordnad av ISF: Hur gör vi förvaltningen rättssäker? 

25-27 juni SLUSSA Vänner deltog i Volontärtältet under Cityfestivalen.



15 september Carola, Fredrik och Maria medverkade i 15-septemberrörelsens manifestation för 
välfärden på Norrmalmstorg i Stockholm. 

19 september SLUSSA Vänner har deltagit i LÖK-möten under året och skrev den 19 september 
under LÖK-överenskommelsen med Västerås stad. SLUSSA Vänner ser fram emot ytterligare 
utvecklat samarbete med andra föreningar och med Västerås stad.

22 september hade Carola och Maria en uppskattad föredragning om vuxenmobbning hos Västerås 
S-kvinnor

6 december medverkade Maria i 15-septemberrörelsens andra manifestation för välfärden på 
Mynttorget utanför riksdagen.

16 november. Heldagsseminarium i Riksdagshuset om arbetsplatsmobbning. 135 deltagare, varav
16 fackliga representanter. Carola, Majvor, Helen och Maria deltog från SLUSSA Vänner.

Anette och Maria har deltagit i Volontärbyråns kurs för arbetsledare för volontärer. 

Under året har SLUSSA Vänner tillsammans med Occupy Västerås delat ut informationsmaterial på
Sigmatorget i Västerås kl 13 första lördagen varje månad. 
 
Veckomejl med nyheter och artikeltips skickas varje eller varannan vecka till ca 300 personer. 
Ca 15 medlemmar som saknar mejladress har fått Veckomejlen med vanlig post. 

På SLUSSAs YouTube-kanal läggs föreningens egna videofilmer upp. Där finns nu ca 70 filmer 
och under 2015 har följande filmer lagts upp: 
- Mobbning som arbetsskada i Kammarrätter. Sara Stendahl, jur dr, Göteborg. 
- Röster om "Krokom-fallet"     –   Arbetsplatsmobbning. Tingsrättsförhandling i Östersund.
- Krokom-fallet – Arbetsplatsmobbning till döds. Claes Jansson, LO-TCO Rättsskydd.
- Juristen Siv Westerberg: Justitiemord på läkare. Siv Westerbergs Juridiska Byrå AB
- "15-september-rörelsen"2015 för utsatta grupper. Manifestationer i Stockholm.

Öppna Kanalen i Västerås har också sänt filmer av SLUSSA Vänner under en stor del av året. 
Tyvärr har Öppna Kanalen Västerås tyvärr haft problem med sin webb-sida en stor del av året, så 
man har inte har kunnat se några filmer där. Vi hoppas att detta kan åtgärdas snarast möjligt. Öppna 
Kanalen i Stockholm har nder året varje vecka sänt filmer producerade av SLUSSA Vänner. Även 
Öppna Kanaler på andra orter har efterfrågat och sänt program som SLUSSA producerat.

Debattinlägg mm
SLUSSA Vänner har under året skrivit följande inlägg:
- ”Vart tog den svenska välfärden vägen”. Införd i Västerås Tidning, Bärgslagsbladet Arboga 
Tidning och NSD.
- I samband med manifestationen Solrosuppropet Annandag Påsk för en förbättrad välfärd. Inlägg 
om utförsäkringar och välfärd i VLT och Västerås Tidning och på Solrosuppropets hemsida.
- ”Välfärd är mer än vård, skola och omsorg”. Införd i VLT, Västerås Tidning, Dalademokraten, 
Fagerstaposten, Eskilstunakuriren, Skaraborgs Allehanda, Internationalen, Arbetarbladet, Karlskoga
Tidning, Dagens Arbete.
- ”Stoppa mobbningen”, inlägg skrivet tillsammans med Organisation Mot Mobbning (OMM) och 
Föreningen STOPP - mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Debattinlägget infört i UNT.

Maria har medverkade i direktsändningar i Radio Västmanland och Studio Ett i P1 då 
socialförsäkringsministern presenterade regeringens åtgärdsprogram mot ökade sjukskrivningar.

http://www.slussa.se/vanner/veckomejl.php
https://www.youtube.com/user/SLUSSA
http://www.unt.se/asikt/debatt/stoppa-mobbningen-3827246.aspx
http://da.se/2015/08/valfard/
http://solrosuppropet.se/2015/04/annandag-pask-upprop-i-vasteras-for-battre-valfard/
http://vlt.se/asikt/debatt/1.2915157-dags-for-solrosuppror-for-valfarden
http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.2917832-manifestation-for-en-forbattrad-valfard
http://bblat.se/insandare/1.2825645-vart-tog-den-svenska-valfarden-vagen-
https://www.youtube.com/watch?v=ccsV_sa3eLM
https://www.youtube.com/watch?v=m6humLGXkXQ
https://www.youtube.com/watch?v=a5DcP5U5n_o
https://www.youtube.com/watch?v=Ueo7XW04n18
https://www.youtube.com/watch?v=Ueo7XW04n18
https://www.youtube.com/watch?v=SQzXIm_DS1E


Zaida-Maria har medverkar i en artikel i ETC med anledning av att många kvinnor blir 
fattigpensionärer.

Ny lokal
Sedan början av september hyr föreningen en liten kontorslokal av IOGT-NTO på Slottsgatan 6 i 
Västerås som används större delena v veckan. Den Öppna Dörrens lokal på Kopparbergsvägen 16 
fortsätter SLUSSA Vänner att hyra på onsdagar och vid behov på helger.

Medarbetare
Carola arbetar halvtid på SLUSSAs kontor och har fungerat som spindeln i nätet. Nicklas har bland 
annat varit föreningens kontaktperson med Folkuniversitetet och har lett studiecirklar. Mimmi 
förbereder en ny hemsida för föreningen. Fredrik har hjälp till med redigering av filmer. Anette som
var värdefull hjälp i föreningen våren 2003 kom tillbaka till föreningen i december 2015. Genom 
Volontärbyrån har Victoria anmält sig för att hjälpa till med att framställa en Trailer om SLUSSA 
och Veronika för att bland annat strukturera SLUSSAs YouTube-kanal. 
Genom anställningsstöd från arbetsförmedlingen har föreningen lagt upp en buffert för att kunna 
fortsätta ha anställd på halvtid även framöver utan så mycket stöd från arbetsförmedlingen.

Slutord
SLUSSA Vänners och många andras arbete sedan 2008 för att få stopp på de destruktiva utförsäk-
ringarna från sjukförsäkringen och på den statligt sanktionerade kränkande särbehandlingen kallad 
”Fas 3” har äntligen fått positivt resultat då dessa avarter beslutats avvecklas av nuvarande regering.
Men det är stora brister fortfarande. Många av de 100 000 som utförsäkrats och deras familjer har 
det tufft  och de flesta av dem som utförsäkrats riskerar att bli fattigpensionärer när det blir dags för 
ålderspension. Sjukersättningen/förtidspensionen utvecklas till en allt lägre relativ nivå och det är 
fortfarande en del oklarheter vad som kommer i stället för ”Fas 3”. Broschyrer som SLUSSA 
Vänner tagit fram om Sjukförsäkringen, Fas 3 och Personlig assistans är fortfarande aktuella.

Det visar sig alltmer att när visselblåsare tystas får det negativa konsekvenser. Det blir ödesdigert 
om tystnaden fortsätter sprida sig och om mobbning får fäste på våra arbetsplatser. Jämfört med för 
tio år sedan har antalet personer som skadats fysiskt eller psykiskt i arbetet som fått ekonomiskt 
stöd genom arbetsskadeförsäkringen minskat med 85 % och ofta dröjer det åratal innan ärenden 
utreds. Regelförändringarna i sjukförsäkringen har påverkat negativt och okunskapen hos 
myndigheternas handläggare är stor. Rättsosäkerhet råder också i domstolarna. 
Politiker och beslutsfattare behöver inse att välfärd är mer än vård, skola och omsorg.

Det som också behöver förändras är olika myndigheters förhållningssätt gentemot medborgarna. 
Skatteverket har som motto att ”Alla vill göra rätt för sig, men det kan bli fel ibland.” Om detta kan 
gälla för Skatteverket, borde det ännu mer kunna gälla för de myndigheter som har till uppgift att 
vara till stöd för utsatta medborgare, som försäkringskassan och arbetsförmedlingen. 

Att föreningens arbete ger resultat är positivt och det är också mycket glädjande att många ser 
SLUSSA Vänners verksamhet som värdefull och vill bistå på olika sätt för att utveckla föreningen 
och verksamheten ytterligare.

Styrelsen för föreningen SLUSSA Vänner 
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Maria Werme Gunnar Lindholm         Sören Stenius Zaida-Maria Tiselius 


