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VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2013

Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Leif Hellström, Laila Pörtfors, Maria Werme och 
Nils Werme. Suppleanter har varit Francoise van Doesburg, Thure Jadestig, Gunnar Lindholm och 
Sören Stenius.  Föreningens revisor har varit Göran Sundström.
Det har hållits 11 styrelsemöten, varav ett konstituerande styrelsemöte. Årsmötet var den 18 mars.

Hemsida, Veckomejl, Facebooksida 
SLUSSAs hemsida uppdateras kontinuerligt. Veckomejl skickas ca varannan vecka till ca 200 
medlemmar och andra intresserade. Många vidarebefordrar mejlen. Medlemmar som inte har e-mail
får Veckomejlen hemskickade med vanlig post ca en gång per månad. En Facebook-sida startades 
under året.

Stödverksamhet
Dagligen har föreningen samtal med utsatta personer som behöver råd och stöd i olika situationer. 
Information om föreningens stödtelefon finns på föreningens hemsida och i föreningens broschyr.
Maria har hjälpt till vid överklagan i domstol och varit stödperson vid möten med arbetsgivare, 
fackförbund, psykolog, läkare samt olika myndigheter och coachföretag.

Konferenser, föreläsningar mm
Fem medlemmar deltog på konferensen Välfärd och Framtid i Stockholm den 2-3 mars 2013 
(Liselotte, Eva H, Majvor, Maria, Nina). Maria medverkade med anförande i seminariet 
”Solrosuppropet – Se´n då?”. Majvor  filmade seminariet.

Anette och Maria deltog den 15 mars på Ideadagen i Stockholm, arrangerad av Idea, arbetsgivar-
organisation för idéella föreningar.

Den 25 april deltog Maria och Anette på föreläsning på Högskolan av Sarah Wägnert: ”Att göra 
skillnad – den  utsatta människan”. Handbok om Lex Sarah inköptes.

Anette och Maria deltog i workshop, arrangerad av Västerås stad, för företag och ideéella 
föreningar  m m inför planförslag för Kopparlunden.

Den 19 december arrangerade SLUSSA tillsammans med Föreningen Stopp, familjen Lars Perssons
minnsfond, OMM och Sensus en föreläsning i Östersund med jur dr och forskaren i arbetsrätt med 
arbetsmiljörätt vid Örebro universitet, Maria Steinberg. SLUSSA filmade.

Öppna Kanalen Västerås
SLUSSA har sänt sex nya egenproducerade program i Öppna Kanalen, Västerås: ”Påskuppropet  - 
Vad hände sen?”, ”Att hamna mellan stolarna”, ”Välfärdskampanj start 21 sept”, ”Välfärdskampanj 
i Västerås”, ”Rättsosäkerhet i sjukförsäkringen”, ”Mot nya sjukförsäkringsregler Del 2”.  Går sedan 
att se på webb-tv: www.okvasteras.se. Dessutom har ett flertal tidigare program sänts i repris.

Manifestationer
Första lördagen varje månad, förutom under sommaren, har SLUSSA haft manifestationer på 
Sigmatorget kl 13 tillsammans med Occupy Västerås.
På Brottsofferdagen den 22 februari manifestation på Sigmatorget för dem som tagit sitt liv på 
grund av mobbning, tillsammans med Föreningen Stopp. 



Den 1 juni manifestation ”För ett medmänskligt samhälle i en hållbar värld”, Sigmatorget, Västerås.
SLUSSA, Occupy, Svenska kyrkan, Omställning Sverige, Sambil.se, Naturskyddsföreningen. 

Den 23 september var den första manifestationsdagen för den nationella Välfärdskampanjen. På 
Sigmatorget i Västeås medverkade: Ann-Sofie Berglund, diakon från Svenska kyrkan,  Leif Hell-
ström och Thure Jadestig från SLUSSA, ”representant från finansdepartementet”, Occupy Västerås.
Gruppen Trubbladurerna spelade. Gunnar L filmade manifestationen på Medborgarplatsen, Sthlm.

Den 7 december var det åter dags för Välfärdskampanj på Sigmatorget. Trubaduren Ulf B Fernqvist 
från Föräldraupproret sjöng och spelade egna visor, Carola läste från Onådiga luntan, Hans talade 
för Occupy Västerås och Omställning Sverige, ”lucia” och Ulf sjöng specialkomponerade sånger 
om Fas 3, utförsäkringar, orimliga vinster i välfärden etc. Vi bjöd på glögg och pepparkakor. Kallt 
och blåsigt men vi höll ut. Efteråt samlades vi på Vuxenskolan för varmt fika och utvärdering. 

Media
SLUSSA har under året skrivit debattartiklar som införts i Aftonbladet, VLT och Östersunds-Posten.

Artiklar i VLT och Västerås Tidning om manifestationer som  SLUSSA arrangerat i Västerås.

Inför manifestation på Sigmatorget den 23 september intervjuades Maria W av lokal-tv, Tvärsnytt. 

Maria intervjuades den 5 mars i Rapports 19.30-sändning om varför bedömningar och beslut är så 
olika i sjukersättningsärenden i förvaltningsdomstolar i olika delar av landet, t ex får 10 % rätt i 
Stockholm medan 40 % i Norrbotten får rätt.

Medhjälpare
Under våren 2013 praktiserade Anette Nelin tre månader hos SLUSSA. Anette skaffade information
och tog initiativ till nätverkskontakter av olika slag, deltog på olika möten och seminarier, hjälpte 
till att strukturera upp dokumentation mm 

Den 17 september började Carola Karlsson sin placering hos SLUSSA i arbetsförmedlingens 
sysselsättningsfas, med planerad anställning efter 6 månader  under ett år. Carola har deltagit på 
möten och seminarier, hjälp till med redigering av filmer, lagt in uppgifter på hemsidan, tagit fram 
information och skickat Veckomejl, skött en del telefonarbete mm.

Nätverkskontakter 
Anette kontakt med områdessamordnaren för Nya Områdestidningen för Västerås stad. 
Anette kontakt med flera föreningar från andra nämnder. 
Anette kontakter med IOGT-NTO och ABF, Maria och Anette på möte med ABF 30 maj.
Anette kontakt med fackliga organisationer angående Fas 3. 
Den 5 april Öppet hus med FNUF på Culturen.
Anette på kurs anordnad av Volontärbyrån den 9 april.
Anette på studiebesök på Accessum, Träffpunkt A, den 23 april. Utebyte av erfarenheter.
Nils och Maria var med på Grillkväll med Vändpunkten den 21 augusti.

Möten m m
Maria var med på lanseringen av Onådiga Luntan i Stockholm. Berättelser av utförsäkrade 
sammanställd av Social aktion och Social  Tal av förre kulturministern Bengt Göransson.

Nils och Maria deltog i augusti på möte med tjänstemännen för Nämnden för Individ o familj.
Medlemmar har besökt Omställning Sveriges soppluncher, första tisdagen varje månad på IOGT.
Maria har varit på studiebesök på Teater Westmannia.



Maria var med Kristina L två gånger i maj/juni då Kristina protesterade med plakat framför 
riksdagshuset mot att aktivitetsstöd dras in för utförsäkrade som försöker starta eget.

Den 24 juli videointervjuades Carola av Gunnar L inför film Var blev ni av? Del 2, om bl a Fas 3.
 
En Mediagrupp har träffats fyra gånger under hösten. Representanter för RTP, Vändpunkten, och 
SLUSSA har deltagit. Vi har diskuterat sätt och möjligheter att nå ut och fånga mediernas intresse 
för våra frågor. Samarbete med ABF. 

En grupp bestående av SLUSSA, Occupy och RTP har träffats två gånger för planering inför 
manifestationen den 7/12. En pressträff hölls den 3 december angående manifestationen, ledde till 
artikel i VLT. Även annons i Västerås tidning. Samarbete med Vuxenskolan.

Maria och Majvor var november/december åhörare sex dagar vid unik rättegången i Östersund. Två 
arbetsmiljöansvariga chefer stod åtalade för vållande till självmord, på grund av mobbning.

Ett heldagsseminarium i Stockholm den 11 november:  ”Sjuk på fel sätt”. Från SLUSSA deltog 
Carola. En lärorik men lång dag. Seminariet filmades för SLUSSA av Gunnar och Laszlo S.

Maria var i Stockholm i november på möte med Välfärdskampanjen riksorg. Sedan även tel-möte.

Nätverket för sociala föreningar träffades den 28 november. Fortsatta träffar planeras två gånger per
termin. Carola och Maria deltog.

Kommunen bjöd in alla föreningar i Västerås för stormöte den 25 november inför LÖK, Lokal 
överenskommelse med den idéella sektorn. Maria W deltog för SLUSSA. Nya möten planeras.

Carola och Maria från SLUSSA var tillsammans med Anette och Annica från Vändpunkten till V-ås 
Stadshus på inbjudan av de två S-kommunalråden Anders Teljebäck och Karin Lidman. Vi fick 
ställa frågor och hade en bra diskussion. Vi skickade skriftliga svar på kommunalrådens frågor.

Slutord
2013 har varit ett omväxlande år med många nya kontakter och erfarenheter. Det har varit mycket 
värdefullt att föreningen har haft hjälp av Anette och Carola under våren respektive hösten 2013. 
Tyvärr har utsattheten för de grupper som SLUSSA arbetar för inte minskat under året, så arbetet 
för att uppmärksamma och få till stånd förbättringar behövs även framöver.
Då och då kontaktas föreningen av media, för information och för önskemål om kontakt med någon 
särskilt typ av utsatt person. Det är dock svårt att förvänta sig av utsatta att vara i media med namn 
och bild, eftersom det i vårt land har blivit skamligt att t ex över huvud taget drabbas av sjukdom 
eller arbetslöshet. Den som har fullt upp att orka med dagen kan inte krävas ställa upp i media. 
Dessutom kan det hända att myndigheter och politiker ändå förnekar att vad som skett har skett.
Klyftorna ökar trots att de flesta medborgare vill att de ska minska och de flesta vet inte att man har 
har fått det bättre på redan tidigare utsattas bekostnad.
Med förenade krafter behöver vi därför fortsätta att försöka verka för att media, allmänhet, 
ansvariga politiker, myndighetspersoner, fackförbund etc får information om hur verkligheten ser ut
i dag för alltför många utförsäkrade, utslitna, utbrända, utmobbade, utfasade, och att man tar sitt 
ansvar för att vända utvecklingen.
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