
SLUSSA Vänner/Nätverket SLUSSA 

Verksamhetsberättelse för 2011 
Under året har genomförts tio styrelsemöten samt årsmöte 2011-03-20. 

Vid årsmötet valdes till styrelseledamöter Lars Carlsson, Maria Werme och Nils Werme och till 
suppleanter Kjell Dahlberg, Ahmed Muhamed och Sören Stenius. 
Styrelsen fick mandat att knyta till sig ytterligare ledamöter och under sommaren utsåg styrelsen Leif 
Hellström, Hans Ohlsson och Lillemor Ohlsson till nya ledamöter i styrelsen.  

Hemsidan www.slussa.se
Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Information via hemsidan är viktig även på grund av att många 
inte har möjlighet att ta sig till möten, även om man bor i Västerås eller dess närhet. Detta gäller både 
utsatta och de som arbetar med utsatta inom t ex vård och myndigheter. Sjuka orkar många gånger inte 
och många som förvärvsarbetar går i dag på reserven.

Veckomejl
Veckomejl med aktuell information och tips på artiklar mm mejlas ca varannan vecka till 
medlemmarna i föreningen SLUSSA Vänner och till Nätverket SLUSSA, drygt 100 personer. Drygt 
tio medlemmar som inte har mail-adress får Veckomejl och annan information med vanlig post.

Stödtelefon
Föreningen har dagligen samtal med 5-10 utsatta personer som behöver stöd och råd i olika 
situationer. Information om stödtelefonen finns på föreningens hemsida och i föreningens broschyr, 
vilket gör att samtal kommer även från andra behövande än föreningens medlemmar. Föräldrars 
utsatthet, som kraftigt försämrad ekonomi genom sjukdom med utförsäkring eller avslag på 
sjukpenning eller arbetslöshet utan a-kassa, har till följd att även barnen blir utsatta och fattiga.

Uppvaktningar samt stöd vid möten och vid förhandlingar i domstol mm:
- Den 2 februari var SLUSSA Vänner tillsammans med representanter för Aktionsgruppen för de 
sjukförskärades rätt, Nätverket Resurs och Gemensam välfärds vårdnätverk med på uppvaktning av 
två Kd-riksdagsledamöter angående sjukförsäkringsreglerna.
- Den 28 februari var Maria med som bisittare till SLUSSA-medlem, som fått avslag på 
sjukersättning och sjukpenning och socialbidrag, vid förhandling om överklagan av avslag på 
socialbidrag vid förvaltningsrätten i Stockholm. Avslag på socialbidrag inklusive nödbidrag till mat 
och hyra meddelades redan efter en vecka efter förhandlingen, vilken kändes allt annat än rättssäker. 
Domare i förvaltningsrätten var en jurist under utbildning samt tre nämndemän (lekmannadomare).
- Den 22 mars uppvaktades Fp-riksdagsledamöterna Barbro Westerhom och Christer Winbäck i 
Riksdagshuset av tre SLUSSA-medlemmar då utförsäkring, mobbning och avsaknad av rehabilitering 
togs upp.
- Den 29 mars. Maria på möte om sjukförsäkringen i Stockholm med LO:s välfärdspolitiska 
sakkunnige Kjell Rautio samt representanter för Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt och 
Gemensam Välfärds Vårdnätverk
- Den 25 april SLUSSA medverkade på PÅSKUPROPETs manifestation på Melkertorget.
- Maj/juni Vid fem tillfällen manifesterade SLUSSA Vänner och samlade namn på protestlistor 
framför Riksdagshuset mot utförsäkringar och mot arbetsförmedlingens Fas 3. Många kontakter togs 
och namninsamlingarna lämnades sedan in till ansvariga ministrar inför riksdagsbeslut som togs i juni.
- 12-14 juni Två SLUSSA-medlemmar åkte till Umeå Tingsrätt där förhandling pågick fyra dagar 
gällande mobbning och oegentlig uppsägning på en enhet vid Umeå universitet där sex professorer/ 
lärare har mobbats bort från sina arbetsplatser. Enkel resa till Umeå betalades av föreningen.
-     Den 1 juli SLUSSA:s gav in yttrande över regeringens förslag på förändringar i sjukförsäkringen. 
- Under hösten har det varit två samlingar för samtal om mobbning i Västerås. Fortsättningen planeras 
till nästa termin.
- Den 8 december Maria var ombud vid förhandling i förvaltningsrätt gällande arbetsskada.
- Maria har varit med som stödperson vid möten hos vård och myndigheter mm vid 13 olika tillfällen.

http://www.slussa.se/vanner/info/remsvar2sjukfors2011.pdf


Öppna aktiviteter:
- Den 8 februari deltog medlemmar i SLUSSA Vänner i seminariet "Mobbarna och rättvisan" i 
riksdagshuset. Där medverkade journalisten Maciej Zaremba, arbetsmarknadsministern, Arbetsmiljö-
verket, fackförbundet Unionen, Svenskt Näringsliv samt riksdagsledamöter från sju riksdagspartier.
- Den 24 februari föreläste psykolog Nathalia Lind i Västerås om hur man gör 
försäkringsmedicinska utredningar och bedömningar av arbetsförmåga. 9 deltagare 
-  Den 22 mars var SLUSSA Vänner huvudarrangör för forumteaterföreställning på Växhuset i 
Västerås under tema ”En sjukt sjuk historia” där också publiken fick medverka. Medarrangörer var 
forumteatergruppen Reagera, Sensus, Växhuset, Personskadeförbundet RTP samt Handikapp-
föreningarna Västmanland. Ca 45 besökare. 
- Den 25 augusti var SLUSSA Vänner huvudarrangör för ett uppskattat seminarium med Björn 
Johnson, statsvetare och docent i socialt arbete, Malmö, författare till boken Kampen om 
sjukfrånvaron. I samband med seminariet paneldebatt med riksdagsledamoten Roger Haddad (Fp), 
nye SSU-ordföranden Gabriel Wikström, två socialsekreterare från det tvärfackliga nätverket ”Nu 
bryter vi tystnaden” samt ledamot i styrelsen för ST inom försäkringskassan. Förutom drabbade och 
närstående var bland åhöraren många som arbetar med sjuka och utsatta, som försäkringsmedicinsk 
rådgivare, personliga ombud, vårdare, terapeuter, aktiva i ideella organisationer, från myndigheter etc. 
Medarrangör var Personskadeförbundet RTP. Ca 35 besökare.
-Den 13 oktober arrangerade SLUSSA Vänner i samarbete med ABF en föreläsning med forskaren 
Helen Blomberg, utifrån hennes avhandling ”Mobbning, intriger, offerskap”.

SLUSSA i media   Se www.slussa.se under Debatt och Aktuellt
- SLUSSA har medverkat i TV4 Västerås vid tre tillfällen.
- VLT 2011-01-20: ”Fas 3 förstärker utanförskapet”
- VLT 2011-09-14: ”Det som nu kallas fas 3 kallades för utsugning förr” 
- SkriviDN 2011-10-06: ”Fas 3-bidragen har blivit en affärsidé” 
Debattinlägg tillsammans med andra debattörer:
- Öppet brev till Regeringen 2011-03-23: ”Skär inte ner på sjukförsäkringen”
- SvD 2011-04-16: ”Ministerns skenmanöver lurar ingen”
- Dagen 2011-04-20: ”Påskuppropet tystnar inte”
- Världen i dag 2011-04-20: ”Gör om sjukförsäkringssystemet”
- VLT 2011-04-23: ”Sverige har råd med en bra och rättssäker sjukförsäkring”
- Newsmill 2011-06-16: ”Evigt kretskopp väntar återvändarna i sjukförsäkringssystemet”  

Öppna Kanalen Se www.okvasteras.se webb-tv
Under året har SLUSSA sänt åtta TV-program genom Öppna Kanalen Västerås.

Den 31 december hade föreningen 53 betalande medlemmar, ökning med 10 från förra året.

Slutord
Styrelsen är tacksam för det stöd vi fått för föreningens verksamhet under året och hoppas att vi även 
framöver ska kunna förmedla information och vara till stöd och hjälp för utsatta. Alltfler enskilda och 
grupper har nu börjat engagera sig för ett medmänskligt samhälle och det kommer att göra skillnad.

Leif Hellström            Hans Ohlsson             Lillemor Ohlsson               Maria Werme         Nils Werme 
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http://www.okvasteras.se/

