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1. Myndigheter kränker, mobbar, bryter mot lagen... /Försäkringskassan, 
Polisen../
FÖRSÄKRINGSKASSAN:
DN 2014-08-31 Myndigheter censurerar Wikipediatexter
Expressen 2014-11-22 GD Dan Eliasson raderade 3 miljoner mejl hos Försäkringskassan
"Försäkringskassans internutredare kan inte längre avslöja brott och missförhållanden med hjälp av 
myndighetens mejlsystem. Ledningen har beslutat att radera miljontals mejl som skickats till och 
från de 13 000 medarbetarna.
Generaldirektör Dan Eliasson motiverar åtgärden med att man ska ha upptäckt att det råder ett 
osäkert rättsläge.
- Det här är katastrofalt för den interna kontrollen och ett led i att minska våra möjligheter att 
granska cheferna på det sätt som vi tidigare gjort, säger medarbetare vid säkerhetsstaben.
Utredning av omställningsprocess inom Försäkringskassan
Dan Eliasson beslutade att FK:s internutredning skulle läggas ner, men den återupptogs efter att den
läckt ut till media. En kollega hann bli dömd innan mejlen raderades.
Internrevisionen. 2016-09-30. TRV 2016/59238 (Försäkringskassan Dnr 055342-2016)
_ _ _"Av Försäkringskassans ledningsfilosofi framgår att verksamheten ska ledas och styras utifrån 
en människosyn som bygger på tilltro, respekt och omtanke. Försäkringskassans riktlinjer för 
omställningar anger vidare att uppsägningar av medarbetare så långt som möjligt ska undvikas och 
att ett mål är att omställningar ska upplevas som god personalpolitik.
Enligt vår bedömning har arbetsgivarens agerande gentemot medarbetarna i denna 
omställningsprocess brustit i både respektfullhet och omtanke, uppsägningar av medarbetare har 
inte så långt som möjligt undvikits och målet om (upplevd) god personalpolitik har inte nåtts. 
Omställningsprocessen för DA hade inte behövt drivas igenom. Genom öppnare dialog och en 
flexiblare hållning från arbetsgivarens sida, kunde den bedömda övertaligheten ha lösts ut i annan 
ordning och på ett avsevärt smidigare sätt."_ _ _
Eliasson försökte tysta visselblåsare på Försäkringskassan /YouTube/
2016-10-29 SVT Jämtland Avslöjade FK-chefer – blev utfryst
Publikt 2016-11-04   FKs internutredare utsattes för mobbning: "Försäkringskassans tidigare 
internutredare mobbas efter tidigare avslöjanden om oegentligheter i myndigheten. Det hävdar den 
tidigare internutredaren Patricie Arvidsson i SVTs Rapport. Hon anser att det råder en 
tystnadskultur på arbetsplatsen, vilket STs företrädare instämmer i."
Publikt 2016-11-04 Vi hamnade i kylan direkt

Dan Eliasson och Anna Hedborg svarar på frågan om alla som inte är medvetslösa kan arbeta 
(Denna video finns inte kvar när man googlar ”Dan Eliasson YouTube”)

https://www.youtube.com/watch?v=apBKZQ_BSLc
http://www.publikt.se/artikel/vi-hamnade-i-kylan-direkt-19419
http://www.publikt.se/artikel/vi-hamnade-i-kylan-direkt-19419
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/hyllad-grupp-frystes-ut
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/hyllad-grupp-frystes-ut
https://youtu.be/Szf4vZ-2Y8E
https://www.google.se/search?q=
http://www.expressen.se/nyheter/eliasson-raderade-mejl-hos-f-kassan/
http://www.dn.se/ekonomi/myndigheter-censurerar-wikipediatexter/
http://www.slussa.se/
mailto:info@slussa.se


Attityden från högsta chefer och utredare påverkar ansvariga på myndigheter:
Cathrine, 51, dog - ansågs fullt arbetsför av Försäkringskassa

POLISEN:
Medievärlden 2017-04-13: Lena Tysk blir kvar – även om hon fälls
VLT 2017-04-26: Kumlin efter att Tysk frias: Jag kan inte jobba kvar
VLT 2017-04-26 TV: Hör Agneta Kumlins besvikelse - och hopp - efter domen

Expressen 2017-06-21 Rikspolischefen har tappat kontrollen
GP 2017-06-21 Rikspolischefen: ”Hjälp oss, hjälp oss!”
Samtiden 2017-06-22 Stark kritik och avgångskrav på Dan Eliasson efter rapport 
2017-08-21 P1 Studio Ett: Mer pengar till Polisen, vilken skillnad kommer det att göra för Polisens 
förmåga? (start från 58 minuter) _ _ _ ”Polisen är ingen lärande organisation.” _ _ _”De som 
kommer med kritik tystas” _ _ _ 

2. ”Åter till livet” - en verklighetsskildring    /Arbetsplatsmobbning/

”Åter till livet” - en verklighetsskildring av Inger Berg

”En verklighetsskildring nerskriven för att bearbeta och få perspektiv på egna upplevelser och för 

att hjälpa andra att slippa gå igenom samma nedbrytande byråkratiska procedurer- processer.
På de sidor jag här översänder, har jag beskrivit delar av den kamp jag fört under drygt tio år av mitt
liv- åren mellan femtio och sextio – för att komma åter till livet efter en arbetsskada, kränkande 
särbehandling, mobbning och för mig psykisk tortyr. Jag har också under denna tid upplevt hur 
synliga och påstådda skyddsnät tycks rämna framför mina ögon.”_ _ _

3. Sjukskrivningsprocessen fungerar inte som tänkt
ISF-rapport 2017-06-29: Sjukskrivningsprocessen fungerar inte som tänkt
Försäkringskassans bedömningar efter 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan håller inte 
tillräcklig kvalitet. Kvalitetsbristerna beror till stor del på att ärendena saknar ett grundläggande 
utredningsarbete. För att sjukskrivningsprocessen ska fungera tillfredsställande behöver 
Försäkringskassan göra ett kontinuerligt och grundläggande utredningsarbete i varje ärende, både 
för att kunna bedöma den sjukskrivnas rätt till sjukpenning och för att klarlägga möjligheter för 
återgång i arbete. Det visar en granskning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) gjort.
Granskningen visar att bara en tredjedel av bedömningarna efter 90 dagar är av tillräcklig kvalitet. 
Av bedömningarna som görs efter 180 dagar är två tredjedelar av tillräcklig kvalitet.
– Försäkringskassan behöver arbeta mer med att utreda ärenden utifrån vad varje specifikt ärende 
kräver samt samordna sjukskrivningsprocessen på ett tydligare sätt, säger Markus Larsson, 
projektledare för granskningen.
Försäkringskassan beslutar om rätten till sjukpenning men har dessutom ett samordningsansvar för 
den rehabilitering som kan vara aktuell. Samordningsansvaret innebär att Försäkringskassan ska 
klarlägga den sjukskrivnas möjligheter för återgång i arbete och eventuella behov av 
rehabiliteringsåtgärder.

Aftonbladet 2017-06-12 LO-TCO Rättsskydd: Kassan tolkar regler fel - de sjuka drabbas
LO-bloggen 2017-06-29: ISF pekar på allvarliga problem i sjukförsäkringen
Sundsvalls Tidning 2017-06-31 Försäkringskassan och politikerna
SLA 2017-08-21 Hjälp i stället för att stjälpa
ST.nu 2017-08-21 Skamligt hur Försäkringskassan behandlar oss sjuka - Hur ska man orka kämpa 
mot myndigheten

4. Det finns en fattigdom i Sverige som vi inte vill kännas vid

http://www.st.nu/opinion/insandare/skamligt-hur-forsakringskassan-behandlar-oss-sjuka-hur-ska-man-orka-kampa-mot-myndigheten
http://www.st.nu/opinion/insandare/skamligt-hur-forsakringskassan-behandlar-oss-sjuka-hur-ska-man-orka-kampa-mot-myndigheten
http://sla.se/debatt/2017/08/21/hjalp-i-stallet-for-att-stjalpa
http://www.st.nu/opinion/insandare/forsakringskassan-och-politikerna
http://loblog.lo.se/valfard/isf-pekar-pa-allvarliga-problem-i-sjukforsakringen/
http://www.aftonbladet.se/debatt/a/84bQ2/f-kassan-tolkar-regler-fel--de-sjuka-drabbas
http://www.inspsf.se/om_isf/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelande-detaljvy//sjukskrivningsprocessen_fungerar_inte_som_tankt.cid6273
http://wp.slussa.se/wp-content/uploads/2017/08/IB%C3%85ter-till-livet.pdf
http://wp.slussa.se/wp-content/uploads/2017/08/IB%C3%85ter-till-livet.pdf
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/942102?programid=1637
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/942102?programid=1637
https://samtiden.nu/2017/06/stark-kritik-och-avgangskrav-pa-dan-eliasson-efter-rapport/
http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/dan-eliasson-hj%C3%A4lp-oss-hj%C3%A4lp-oss-1.4379538
http://www.expressen.se/ledare/rikspolischefen-har-tappat-kontrollen/
http://www.vlt.se/blaljus/brott/tv-hor-agneta-kumlins-besvikelse-och-hopp-efter-domen
http://www.vlt.se/blaljus/brott/just-nu-kumlin-efter-beskedet-att-tysk-frias-jag-kan-inte-jobba-kvar
https://www.medievarlden.se/2017/04/lena-tysk-blir-kvar-aven-om-hon-falls/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/x6J6j/catrine-51-dog-ansags-fullt-arbetsfor-av-forsakringskassan


Metro 2017-08-11 Charlotta von Zweigbergk: Det finns en fattigdom i Sverige som vi inte vill 
kännas vid
"_ _ _De som skriver till mig berättar om en misär vi inte vill låtsas om att den finns i Sverige, och 
de berättar om en tillvaro som går ut på att slåss med myndigheter istället för att ägna sin kraft åt att
komma på fötter igen. En av svårigheterna med att vara fattig i Sverige är att det är så skambelagt. 
Vi erkänner i princip vad som helst förutom att vi är utblottade. Många av dem som är nyfattiga 
berättar inte ens för sina närmaste hur illa det egentligen är, hellre sitter man ensam och gråter._ _ _
Sanningen är att vi har en utbredd fattigdom som vi inte riktigt vill kännas vid. Vi har människor 
som trillar mellan stolarna hos arbetsförmedlingen, försäkringskassan och socialen. Vi har andra 
som visserligen får olika bidrag eller pensioner men som ändå inte kommer upp i existensminimum.
Framför allt har vi en stor skara som på alla sätt försöker få samhällets hjälp men möter ett system 
som bara går ut på kontroll. Hjälporganisationer kan idag vittna om förtvivlade människor som inte 
orkar slåss för sina rättigheter eller vars självkänsla gått i botten av att bara mötas av misstro när de 
sökt samhällets stöd i en utsatt situation.

Det är hög tid att vi ser och förstår den misär som för vissa är en verklighet. Vi måste förstå att 
fattigdom kan se ut på ett nytt sätt, att det finns människor som slåss mot vräkningshot, som liksom 
Beata i Fattigfällan överlever på utgångna kakor från lågprisbutiken och folk vars själar trasas 
sönder av att stå utanför det vanliga samhällslivet.
Med min bok vill jag sprida kunskap, men kanske främst tvångsöppna ögonen på våra politiker."

5. Uppdrag att kartlägga Försäkringskassans kompletteringar av läkarintyg vid 
sjukskrivning 
/Regeringen/ Diarienummer: S2017/03739/SF 
Uppdrag att kartlägga Försäkringskassans kompletteringar av läkarintyg vid sjukskrivning
Av kartläggningen ska framgå följande:
− Den totala andelen kompletteringar som begärs in.
− Vilka uppgifter som kompletteringen avser.
− Fördelning efter sjukfallslängd.
− Fördelning efter den försäkrades kön, ålder, diagnos och arbetsmarknadsstatus.
− Fördelning mellan primärvård och specialistvård samt region.
Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2017. 

6. Nytt under ”Övrig debatt” på slussa.se
P4 Skaraborg 2017-08-24 Niclas Ek vann mot Försäkringskassan
Barometern 2017-08-23 Kommunen har den lägsta sjukfrånvaron i hela landet
Aftonbladet 2017-08-23 Låglönelagar stoppar inte skuggsamhället
Expressen 2017-08-23 Ministern: Jag är öppen för att ändra lagen
UNT 2017-08-22 Vra tionde förskolepersonal sjukskriven

Resumé 2017-08-22
Startar terapicenter – vill förhindra den dolda sjuknärvaron i 
branschen

Mariestads-Tidningen 2017-08-22 Försäkringskassan: ”Vi vill veta vad Niclas inte klarar” 
Corren.se 2017-08-21 Regeringen öppnar för ändring i LSS
Nyheter24 2017-08-21 Jag fick en strode av jobbstressen – låt det inte hända dig

Sundsvalls Tidning 2017-08-21
Skamligt hur försäkringskassan behandlar oss sjuka – hur ska 
man orka kämpa mot myndigheten?

Skaraborgs Allehanda 2017-08-21 Hjälp i stället för att stjälpa 
Arbetsförmedlingen 2017-08-18 Felaktigheter i blogginlägg om bedrägerier
Kvälls Posten 2017-08-18 Ann-Marie Begler måste få nya direktiv
Metro 2017-08-18 Vårdpersonal: Patienter ligger i bajs – anställda har ångest och 

https://www.metro.se/artikel/v%C3%A5rdpersonal-patienter-ligger-i-bajs-anst%C3%A4llda-har-%C3%A5ngest-och-gr%C3%A5ter
http://www.expressen.se/kvp/kronikorer/lars-klint/ann-marie-begler-maste-fa-nya-direktiv/
https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum/Nyheter/Nyheter-Om-Arbetsformedlingen/2017-08-18-Felaktigheter-i-blogginlagg-om-bedragerier.html
http://sla.se/debatt/2017/08/21/hjalp-i-stallet-for-att-stjalpa
http://www.st.nu/opinion/insandare/skamligt-hur-forsakringskassan-behandlar-oss-sjuka-hur-ska-man-orka-kampa-mot-myndigheten
http://www.st.nu/opinion/insandare/skamligt-hur-forsakringskassan-behandlar-oss-sjuka-hur-ska-man-orka-kampa-mot-myndigheten
https://nyheter24.se/debatt/891916-tanja-dyredand-stress-jobb-stroke
http://www.corren.se/nyheter/motala/regeringen-oppnar-for-andring-i-lss-om4774411.aspx
http://mariestadstidningen.se/toreboda/2017/08/18/forsakringskassan-vi-vill-veta-vad
https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2017/08/22/startar-terapicenter--vill-forhindra-den-dolda-sjuknarvaron-i-branschen/
https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2017/08/22/startar-terapicenter--vill-forhindra-den-dolda-sjuknarvaron-i-branschen/
http://unt.se/nyheter/uppsala/var-tionde-forskolepersonal-sjukskriven-4727716.aspx
http://www.expressen.se/debatt/ministern-jag-ar-oppen-for-att-andra-lagen/
http://www.aftonbladet.se/ledare/a/92305/laglonelagar-stoppar-inte-skuggsamhallet
http://www.barometern.se/emmaboda/kommunen-har-den-lagsta-sjukfranvaron-i-hela-landet/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=6762915
http://slussa.se/
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/07/uppdrag-att-kartlagga-forsakringskassans-kompletteringar-av-lakarintyg-vid-sjukskrivning/
https://www.metro.se/artikel/charlotta-von-zweigbergk-det-finns-en-fattigdom-i-sverige-som-vi-inte-vill-k%C3%A4nnas-vid
https://www.metro.se/artikel/charlotta-von-zweigbergk-det-finns-en-fattigdom-i-sverige-som-vi-inte-vill-k%C3%A4nnas-vid


gråter
Aftonbladet 2017-08-18 ÅSIKT Varje vrå är fylld av sjuka och anhöriga
24 Uppsala.se 2017-08-17 Fick stor summa av Försäkringskassan på felaktiga grunder
Nyheter 24 2017-08-17 Jag heter Felicia – och jag är den värsta sortens mobbare

 PS: Är du förberedd om krisen kommer http://www.civil.se/72-timmar/? Civilförsvarsförbundet
"72 timmar" som ger dig grundläggande kunskap om krisberedskap för att klara 72 timmar. Kostnadsfritt! (Även 
kontanter är bra att ha vid längre strömavbrott!) 72 timmar

http://www.civil.se/72-timmar/
http://www.civil.se/72-timmar/
https://nyheter24.se/debatt/891732-felicia-stadling-den-varsta-sortens-mobbare
http://24uppsala.se/2017/08/17/fick-stor-summa-av-forsakringskassan-pa-felaktiga-grunder1/
http://www.aftonbladet.se/debatt/a/52Va6/varje-vra-ar-fylld-av-sjuka-och-anhoriga
https://www.metro.se/artikel/v%C3%A5rdpersonal-patienter-ligger-i-bajs-anst%C3%A4llda-har-%C3%A5ngest-och-gr%C3%A5ter

