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VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2017
Föreningen SLUSSA Vänner

STYRELSE
Under året har styrelsen bestått av Francoise van Doesburg, Carola Karlsson (till augusti), Zaida-
Maria Tiselius (från augusti), Pascual Nunez, Solveig Hörnfeldt, Nils Werme, Maria Werme. 
Ersättare har varit Gunnar Lindholm, Sören Stenius, Zaida-Maria Tiselius (till augusti då hon blev 
ordinarie ledamot), Björn Uglem. Medarbetarna Carola, Hossam och Redha är adjungerade till 
styrelsemötena. Det har varit 15 styrelsemöten under året. Årsmöte hölls den 12 mars på 
Kopparbergsvägen 16 med 12 deltagare. Stressforskaren Töres Theorell medverkade vid årsmötet 
med en mycket intressant föreläsning.

VERKSAMHET 
SLUSSA Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med säte i Västerås.

Råd och stöd 
Dagligen har SLUSSA kontakt via telefon eller besök med personer som kontakter föreningen för 
råd och stöd i olika situationer med anledning av problem orsakade av stress, arbetslöshet, 
mobbning, psykisk ohälsa, problem i kontakt med vård, myndigheter, domstolar, fackförbund etc. 
Mycket handlar också om juridiska problem och det är ofta personer som inte har råd att bekosta 
juridisk hjälp på grund av att man inte har rätt till rättshjälp när det är myndigheter som som är 
motpart. 

Under innevarande år har SLUSSA varit med som personligt stöd eller ombud vid besök hos 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialen, Migrationsverket, Tingsrätten och Sjukvården. 
Även vid skrivelser till olika instanser har SLUSSA varit behjälplig. Men vi försöker SLUSSA 
vidare till andra som kan hjälpa i görligaste mån. 

Veckomejl med information och tips på aktiviteter och artiklar mm skickas varje eller varannan 
vecka till medlemmar och andra intresserade. Detta gör att föreningen har ett större nätverk och 
också medlemmar på andra håll i landet än i Västerås. De medlemmar som inte har mejladress får 
Veckomejlen med vanlig post.

Hemsida och sociala media
Vi är tacksamma för att Sara och Karin fortsatte hjälpa SLUSSA med sociala media även under 
våren, tills de på grund av sina nya arbeten inte längre hade möjlighet med detta. Under sommaren 
tog Gabriella över ansvaret för Facebook.

Studiecirklar
- ”Onsdagsgruppen” med asylsökanden hade under tiden december 2016 - januari 2017 sex träffar 
med språkträning, samhällsinformation, sammanställning av skrivelser till politiker, matlagning, 
pepparkaksbak, översättningar, framställning av personliga videos med berättelser om egna 
situationer på flera språk. De deltog även vid en sammankomst med statsminister Stefan Löfven.

I december startade nya Onsdagsträffar som inleddes med lättlunch. En träff var med Lisbet 
Gemzell, Röst och Rytm, som instruerade på ett inspirerande sätt hur man kan använda sin röst på 
ett bättre sätt med hjälp av olika övningar, även till ackompanjemang på gitarr. Andra träffar 
innehöll även musik, sång och dans från olika länder. I slutet av året kom alltfler somaliska 
medlemmar till träffarna. De fick också råd och hjälp med olika problem. 
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Seminarier
22-23 november. Nackskadeförbundet NHR. SLUSSA  fick av Nackskadeförbundet NHR i 
uppdrag att videofilma NRHs seminariedagar om ”Whiplashtrauma och sena bevär – samband eller 
ej?” respektive ”Nackskador och dess följder” på Universitetssjukhuset i Lund. Hossam och Maria.

Insändare
Carola har skrivit insändare i Aftonbladet, bl a den 22 september om Höstbudgeten och den 25 
november i VLT ”Replik till 'Försäkringskassan tvingar mig att jobba'”. 

Remissvar
Den 28 augusti skickade SLUSSA Vänner till Socialdepartementet förslag i några punkter, som 
remissvar till SOU-utredningen 2017:25 som gäller arbetsskadelagen: ”Samlad kunskap – stärkt 
handläggning”. 

SLUSSA-filmer
- ”Den orättfärdiga asyllagen” av Gunnar Lindholm m fl. En förkortad version av videon visades på
Öppna Kanalen Västerås.
- Arbetsplatsmobbning. Seminarium i Gamla riksdagshuset i Stockholm den 29 maj. 
Medverkande: Anita Wallstedt, OMM, socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, Iréne 
Wennemo, statssekreterare arbetsmarknadsdepartementet, Richard Mårtensson, HR-chef Falu 
Kommun, Åse Schoultz, åklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål (REMA). Värd 
och moderator: Emanuel Öz, riksdagsledamot (S)
Arrangör: Socialdemokraternas riksdagsgrupp i samarbete med ABF, Stockholm. Film och 
redigering: Gunnar Lindholm, SLUSSA Vänner.
Sju medlemmar deltog från SLUSSA Vänner. Filmerna har lagts upp på SLUSSAs YouTube-kanal.
- Presentationsfilm av SLUSSA med hjälp av Öppna Kanalen Västerås. Carola och Maria 
medverkade. Den sändes i Öppna Kanalen under september.

Under året har SLUSSA av ekonomiska skäl inte haft så många sändningar av program på Öppna 
Kanalen i Västerås. 

Övriga aktiviteter 

10 februari. Maria visade SLUSSA-filmerna ”Den orättfärdiga asyllagen” och ”Äldreomsorg i kris”
på Socialdemokraternas Gamla Gardes fredagsmöte i Västerås.

13 februari. I samband med visningen av filmen ”Jag, Daniel Blake” på Elektra ledde S:t Lukas 
samtal efter filmvisningen. Carola, Pascual, Safet och Maria medverkade från SLUSSA. SLUSSA 
bidrog med halva biljettkostnaden till medlemmar. 

6 mars. Nils och Maria deltog på LÖK-möte i Västerås stadshus. 

14 mars. Motivationskväll med Öppna Kanalen. Maria och Carola var med från SLUSSA.

14 mars. Årsmöte för Öppna Kanalen. Nils representerar SLUSSA.

3 maj. Möte om kommunens arbete för social hållbarhet. Ca 25 deltagare. Nils och Maria deltog 
från SLUSSA. 

27 juni. Hearing på socialdepartementet om Nationellt centrum för kunskap om utvärdering av 
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arbetsmiljö, ”Nationellt arbetsmiljöcentrum. SLUSSA och STOPP representerade ideella 
organisationer. Tillfälle gavs att presentera SLUSSA. Maria deltog från SLUSSA som på begäran 
skickade in en skrivelse med frågor inför seminariet. 

15 okt. Demonstration mot Försäkringskassans behandling av sjuka och skadade på Mynttorget. 
Hossam, Nasr, Redha och Maria var med från SLUSSA och filmade. Hossam gjorde ett collage från
manifestationen till Facebook mm. 

24 okt. Hossam och Maria till möte med NRH-fonden i Stockholm inför videofilmning av 
seminarier om Nackskador i Lund den 22-23 november. Stefan Löfven fick utanför Riksdagshuset i 
handen en dvd med filmen ”Den orättfärdiga asyllagen”. 

30 oktober. SLUSSAs styrelsemedlemm Björn Uglem medverkade i SVTs Fråga Doktorn, där han 
berättade lite om sitt liv som äventyrare som avbröts när han fick en allvarlig hjärnblödning. Han 
delade också med sig av sin livsvisdom och gav förslag på vilka förbättringar som behövs hos 
myndigheter.

November. Carola och Nils på möte med Den Öppna Dörrens medarbetare och styrelse.

22 november: Hossam och Maria träffade juristen Marie-Louise Aijkens i Lund. 

22 november. Hosam och Maria träffar och videofilmar intervju med Märta Råberg i Lund, som 
arbetar med flyktingar, mest ensamkommande flyktingbarn.  

Medarbetare
Carola fortsätter sin anställning som samordnare i SLUSSA på halvtid. Karin och Sara hade efter 
våren på grund av sina arbeten inte längre tid att ansvara för uppdatering av sociala media. 
Gabriella tog över ansvaret för Facebook under sommaren. I slutet av september anställdes Redha 
och Hossam ett år på halv- respektive heltid som teamassistenter genom Arbetsförmedlingens s k 
”extratjänster”. Redha arbetar med inriktning mot nyanlända och har börjat utforma en enkät till 
asylsökande och nyanlända och är också rådgivare i de juridiska ärenden som SLUSSA har. Hossam
arbetar med design, IT och film och har designat ny logga och ny broschyr för SLUSSA samt filmat
seminarier och intervjuer.  Hossam har också fått en del externa uppdrag att dokumentera 
seminarier på video på andra håll i landet. 
Vi är tacksamma för alla dessa duktiga medarbetare som är avgörande för SLUSSAs verksamhet. 

Föreningslokaler
Med mycket kort varsel tvingades Den Öppna Dörren säga upp sin lokal på Kopparbergsvägen 16, 
som också SLUSSA haft tillgång till. Det medförde att också SLUSSA Vänner plötsligt blev utan 
den större och fina samlingslokal som vi haft möjlighet att hyra några dagar i veckan under flera år. 
Kontorslokalen på Lovisagården hade föreningen sagt upp,så plötsligt stod vi helt utan lokal. Men 
från december gavs åter möjlighet att hyra ett annat kontor på Lovisagården.

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER
SLUSSA Vänner har under året samarbetat med studieförbundet Folkuniversitetet, andra sociala 
föreningar, Föreningen STOPP, OMM, Den Öppna Dörren, IOGT-NTO, Volontärbyrån, Gemensam 
Välfärd samt experter och forskare inom olika sammanhang. 

MÖTE MELLAN OLIKA KULTURER
För SLUSSA Vänner har det alltid varit naturligt med kontakter och möten mellan olika kulturer, 
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både i stödverksamheten, i studiecirklar och i kulturarrangemang. Nytt för detta år har varit de två 
mycket kompetenta nyanlända från Syrien som anställts genom Arbetsförmedlingen s k 
extratjänster, samt att alltfler personer med somalisk bakgrund har börjat söka sig till föreningen.

SLUTORD
Året som gått har varit händelserikt. I slutet av året förlorade vi både kontoret och tillgång till den 
samlingslokal vi haft under flera år. Till december blev det klart med en annan kontorslokal på 
Lovisagården i Västerås med möjlighet för tre personer att arbeta samtidigt. 

Kompletteringen av reglerna för Arbetsförmedlingen s k ”extratjänster” att gälla även för 
”nyanlända” och ideella föreningar från den 1 juli 2017, gjorde att SLUSSA för ett år kunde anställa
två kreativa medarbetare med bakgrund från Syrien. 

Under slutet av året har en hel del personer med somalisk bakgrund sökt sig till föreningen för att få
råd och stöd i olika situationer, men även somalier som kan hjälpa till med föreningsarbetet. 
Eftersom det är många barnfamiljer som vill bli medlemmar i SLUSSA medför det att föreningen 
också får många barn som medlemmar. 

Sammanfattningsvis har SLUSSA av ej förklarade skäl förlorat det ekonomiska stöd vi hade från 
Västerås stad, men i stället fått fler värdefulla mänskliga resurser som vill hjälpa SLUSSA i arbetet 
för ett bättre samhälle för utsatta grupper. Det är vi tacksamma för och ser framåt med tillförsikt.

Styrelsen för SLUSSA Vänner

Francoise van Doesburg      Pascual Nunez     Zaida-Maria Tiselius      Nils Werme      Maria Werme

Solveig Hörnfeldt                    Gunnar Lindholm                    Sören Stenius                  Björn Uglem


