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Föreningen SLUSSA Vänner/Nätverket SLUSSA
VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2014

Styrelsen för SLUSSA Vänner har under verksamhetsåret 2014 bestått av Leif Hellström, Francoise 
van Doesburg, Maria Werme och Nils Werme. Suppleanter har varit Thure Jadestig, Gunnar 
Lindholm, Sören Stenius, Zaida-Maria Tiselius.  Föreningens revisor har varit Göran Sundström.
Det har hållits 16  styrelsemöten, varav ett konstituerande styrelsemöte. Årsmötet var den 23 mars. 
Lotta Kajving, arbetsförmedlare, medverkade med att tala utifrån sin skrivelse till alla politiker: 
”Politiker måste ta ansvar”.

Hemsida, Veckomejl, Facebooksida 
SLUSSAs hemsida uppdateras kontinuerligt. Under året har SLUSSA Tillför, avsedd för positiva 
och konstruktiva budskap, tillkommit. Veckomejl skickas varje eller varannan vecka till ca 200 
medlemmar och intresserade. Många vidarebefordrar mejlen andra intresserade. Ca 15 medlemmar 
som inte har e-mail får Veckomejlen hemskickade med vanlig post ca en gång per månad. 
Facebook-sida finns. Även Twitter har startat under året.

Stödverksamhet och information
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 föreningsbroschyren.
Föreningen har på Gunnar L:s förslag utarbetat broschyrer, i samarbete med skämttecknaren Robert 
Nyberg, om problem och förslag på vad som behöver göras vad gäller Sjukförsäkring, Fas 3 och 
Personlig assistans. Även en broschyr om Vuxenmobbning har påbörjats. 
Maria har varit med som stödperson för enskilda i olika sammanhang.

Konferenser, föreläsningar mm
15-16 mars 2014. SLUSSA arrangerade ett seminarium om Bristande rättssäkerhet för utsatta 
grupper i samband med konferensen Välfärd och Framtid på ABF i Stockholm. Claes Jansson, 
enhetschef på försäkringsrättsenheten på LO-TCO Rättsskydd AB, berättade om sina erfarenheter 
av rättssystemet. Hur fungerar socialförsäkringssystemet för utbrända, utmobbade, utförsäkrade m 
fl i praktiken?  Vad krävs för att få sjukpenning eller sjukersättning? Eller för att få arbetsskada 
godkänd? Han berättade även utifrån tingsrättens dom om ”Krokomfallet”, där två chefer dömdes 
för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död, på grund av mobbning. Målet överklagades 
senare till Hovrätten för Nedre Norrland i Sundsvall. Inger och Anita berättade om 
arbetsplatsmobbning och dess konsekvenser respektive utförsäkring. Seminariet videofilmades av 
SLUSSA och två program sändes senare på Öppna Kanalen. 

2 april. ”Grillning av oppositionspolitiker” (S, Mp, V) från riksdag och landsting på ABF i 
Stockholm. Maria medverkade med uppgift att sammanfatta sjukförsäkring och personlig assistans 
på tre minuter och ställa två frågor till politikerna. Äldreomsorg, skola, kommunikation, vård 
behandlades också. Laszlo och Gunnar filmade.

8 maj: Maria deltog på heldagsseminarium i Stockholm anordnat av Svensk socialpolitisk förening: 
De som jobbpolitiken lämnade kvar. 

2014-05-18: SLUSSA Vänner och Föreningen STOPP arrangerande ett seminarium på 
Handelshögskolan i Göteborg den 17 maj: ”Arbetsgivarens ansvar att förebygga mobbning” med 
foskarna Sara Stendahl, docent i socialförsäkringsrätt, och Peter Andersson, juris doktor i offentlig 
rätt. Aran Wehby inledde med en raplåt på temat mobbning. 
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- Sara Stendahl föreläste utifrån sin rapport De mobbade och rättvisan – När kränkande 
särbehandling blir en stresskada - en analys av domar från kammarrätterna 2005-2012 . 
- Peter Andersson föreläste utifrån sin avhandling Vidta alla åtgärder som behövs – En 
rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå 
en god psykosocial arbetsmiljö. 
- En avslutande panel med föreläsarna, politiker och psykologen Lars Bagge och juristen Marie-
Louise Aijkens som deltog i seminariet via länk. Seminariet videofilmades.

1 - 3 juli. Sex SLUSSA-medlemmar deltog tre intensiva dagar på Almedalveckan i Visby. (En 
medlem disponerade liten friggebod på Fårö där två kunde bo, övriga bodde i campingstuga utanför 
Visby.) Vi delade ut information om SLUSSA och våra broschyrer om Sjukförsäkring, Fas 3 och 
Personlig assistans och Vuxenmobbning. Nätverkade med personer och organisationer. Filmade 
intressanta och lärorika seminarier. Det var bland mycket annat många samtal och debatter, korta 
utfrågningar av bl a Mona Sahlin och socialförsäkringsministern Ulf Kristersson.
Vi kunde notera att mycket få av de över 3 000 seminarierna handlade om de utsatta grupper som vi
arbetar särskilt för. Vid ett seminarium om den s k "Rehabiliteringskedjan" förklarade Fk-direktören
för sjukskrivningar att man inte får använda ordet "utförsäkring" eftersom det oroar människor, det 
ska kallas "omförsäkring". Kjell Rautio från LO  fick med skärpa förklara att det är visst är 
utförsäkring från sjukförsäkringen det handlar om, att det inte är någon garanti att man kan återgå 
till sjukförsäkringen efter tre månaders utförsäkring. Man måste dessutom vara beredd på att vara 
helt utan ersättning i veckor och månader under den tid ansökan om att få återgå till 
sjukförsäkringen prövas av Fk. Den som överklagar avslag kan tvingas vara utan ersättning åratal, 
vilket förstås är absurt.
Arbetsförmedlingens chef för Arbetsförmedlingen rehabilitering påstod att 30 % av alla 
utförsäkrade är i arbete - dock utan att tala om att detta handlar om de ca 30 % som utförsäkrats på 
deltid och som har kvar sin deltidsanställning och därmed även efteråt är i arbete. Kjell Rautio 
informerade att det är bara 2 % av de utförsäkrade som har återgått till en inte subventionerad 
anställning.  
Det är inte bra om de högsta cheferna på våra myndigheter får i uppdrag att på detta sätt sprida 
desinformation för att "lugna massorna"...

6 september. ”Vasadalen” (Mini-Almedalen) i Vasaparken i Västerås. Carola, Maria och Eva H 
skötte SLUSSAs bord. Inför Vasadalen hade SLUSSA genomfört enkätundersökning bland alla 
kommunalråd i Västerås, landstingsråden och Västmanlands riksdagsledamöter som redovisades vid
Vasadalen. En särskild sammanställning och utvärdering av landstingsrådens svar, med 
kompletterande synpunkter och förslag från Vårdförbundet hade tryckts upp till Vasadalen.

Öppna Kanalen Västerås
SLUSSA har sänt program under 32 av årets veckor på Öppna Kanalen Västerås, varav 12 nya 
egenproducerade program: ”Mobbning – vad säger experten?”, ”Carema Memorial Day”, ”Sjuk 
på fel sätt?” (sex delar), ”Nu bryter vi tystnaden – välfärd utifrån behov” (från Välfärdskampanjen 
maj 2014),  ”Arbetsplatsmobbning till döds” (om Krokomfallet), ”Utförsäkringens konsekvenser” 
(två program från Välfärdsmanifestationen 2014 med bl a akutläkaren Theo Bodin, initiativtagaren 
till nätverket RESURS läkaren Jenny Fjell). Dessutom sändes tre nya program som var oberoende 
produktioner av Gunnar Lindholm (Var blev ni av Del 1. Avregleringar av post, järnväg, energi, 
apotek och finansmarknad. Del 2 Sjukvård, hemtjänst, personlig assistans, LSS och LOV. Del 3. 
Skola, arbetslöshet, arbetsförmedlingens Fas 3, utförsäkring.)  Filmerna går att se på webb-tv: 
www.okvasteras.se . En del finns även upplagda på YouTube. 

Öppna Kanalen Stockholm sänder varje vecka SLUSSA-producerade program.

http://www.okvasteras.se/
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Manifestationer
Första lördagen varje månad, förutom under sommaren, har SLUSSA fortsatt med 
manifestationer/utdelning av informationsmaterial på Sigmatorget kl 13-14 tillsammans med 
Occupy Västerås.

3 maj. Välfärdsmanifestation på Sigmatorget.

10 maj Välfärdskampanjen på Medborgarplatsen, Stockholm. Körer, musik, bokbord och många tal.
Maria och Majvor från SLUSSA medverkade med de nyproducerade broschyrerna som gjorts i 
samarbete med skämttecknaren Robert Nyberg. Gunnar från SLUSSA filmade. Trots regn och rusk 
ganska bra uppslutning.

17- 18 juni. ”Folkstorm mot sociala försämringar”. Åtta SLUSSA-medlemmar manifesterade 
under två dagar (tre övernattade på ”Vindarnas grotta”) utanför stadshuset i samband med 
landstinget och kommunens sista sammanträden inför sommaruppehållet. Fredrik filmade.

30 augusti Välfärdsmanifestationen, Sergels Torg, Stockholm. SLUSSA medverkade med tal och 
dikt genom Maria och Carola. SLUSSA filmade.

Debattinlägg och yttranden/remissvar
2014-06-24 SLUSSA m fl föreningar debatt i Gefle Dagblad: Sjuka måste få leva ett värdigt liv.

November 2014 Gemensamt debattinlägg/remissvar skrivet av Föreningen STOPP, Organisation 
Mot Mobbning och SLUSSA Vänner angående Tandlöst lagförslag om skydd till visselblåsare som 
slår larm. Togs in i sju lokaltidningar.

2014-12-31 Insändare i Aftonbladet: Ta vara på resurserna som finns.

2014-12-17 Yttrande t Arbetsmiljöverket om föreskriftförslag Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Teater o film
2014-01-30 Fyra medlemmar såg filmen ”Återträffen” på Elektra.

014-03-20 SLUSSA Vänner fick möjlighet att videofilma en av föreställningarna av Den flygande 
handläggaren, på Västmanlands teater. En politisk satir om Försäkringskassan.
(En tre minuters trailer om föreställningen disponeras fritt av SLUSSA.)
”Marianne har arbetat som handläggare på Försäkringskassan i 30 år men nu har hon fått nog. Nu
är hon arg och ilsken. Arg över hur politikerna hotar vår trygghet, rycker undan vår välfärd och 
har tappat bort allt vad medmänsklighet heter. Vreden förvandlar henne till den flygande 
Handläggaren, Hämnaren! En superhjälte som slåss för de som behöver hjälp och som ger sina 
kollegor kraft att fortsätta sin kamp mot orättvisor. Varning! Hämtat från verkligheten. Alla likheter
med nu levande personer och händelser är tyvärr helt avsiktliga.”

SLUSSA hade två träffar 22 och 29 april då vi bjöd in de amatörskådespelarna i Den flygande 
handläggaren till vår föreningslokal. Vi fick ta del av deras erfarenheter i samband med 
teaterförställningen och vi diskuterade gemensamma problem och lösningar. 

Två filmträffar om mobbning i föreningslokalen.
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4 september Politiskt event med teatergruppen ReAgera: ”Kom, reagera och säg ditt hjärtas 
mening”. Forumspelet ”Klasskillnad” av och med ReAgera. Moderator Ronald Henriksson. Sång 
och musik av och med Andres Caringer. SLUSSA medverkade med att dela ut informationsmaterial.

Studier
Som kontaktperson med Folkuniversitetet har Nicklas arrangerat studiecirkel för nybörjare i 
datoranvändning, fyra gånger under oktober månad i Folkuniversitetets datalokal.
En studiecirkel om PR och kommunikation, utifrån Westanders PR-handbok, anordnades i 
december i föreningslokalen.

Medhjälpare
Under året har föreningen glädjande nog fått ett antal nya medarbetare. Den 17 mars anställdes 
Carola K på halvtid som samordnare för SLUSSA Vänner. Den 30 juni började Nicklas J heltid som
främst studieledare och utvecklare, genom arbetsförmedlingens sysselsättningsfas. Fredrik J började
samma dag hjälpa till med filmredigering som praktik. 30 oktober började Rose-Marie heltid genom
arbetsförmedlingens sysselsättningsfas, med att utveckla föreningens hemsida. 

I november startade Denise, boende i Eskilstuna, SLUSSAs Twitter. Kontakt genom Volontärbyrån.
Izabella tog tag i föreningens Facebooksida ungefär vid samma tid. 

Nätverkskontakter 
Möten med sociala föreningar 2-3 gånger per termin. Den 11 juni var mötet hos SLUSSA Vänner.
Carola har framställt en kontaktlista för samtliga sociala föreningar.

Maria har deltagit i telefonmöten med Föreningen STOPP, mot kränkande särbehandling i 
arbetslivet, och på STOPPS årsmöte i Stockholm. 

Maria har deltagit i telefonmöten med planeringsgrupper för Välfärdskampanjen 10 maj och 
Välfärdsmanifestationen 2014 den 30 augusti.

10 februari Gemensam lunch med Vändpunkten och Lotta Kajving, som tillfrågades och tackade ja 
till att medverka vid SLUSSA Vänners årsmöte.

6 mars Maria träffade några från styrelsen och medarbetare på Villa Omtanken för eventuellt 
framtida samarbete. Tyvärr gick Villa Omtanken i konkurs sommaren 2014.

Juni Nicklas hade på begäran från föreningen Human Rights en uppskattad föredragning om Fas 3 i 
deras lokal i Årsta, Stockholm. Ett 20-tal deltog, ett par arbetsledare och övriga från 
arbetsförmedlingens Fas 3. Utbyte av material önskades och verkställdes.

2 september Träff med Dennis Nilsson från Byggnads. Nicklas, Carola, Nils, Fredrik.

2 september Planeringsträff med Folkuniversitetet. Nicklas, Carola, Nils, Fredrik.

Övriga möten
SLUSSAs medarbetare har deltagit i ett antal ”LÖK”-möten under året, med syftet att arbeta fram 
den viktiga Lokala ÖverensKommelsen  mellan Västerås stad och de idéella organisationerna.
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27 mars. Maria deltog på Öppna Kanalens årsmöte.

7 juli. Möte med handläggare från Arbetsförmedlingen i föreningslokalen. Nils, Nicklas och Fredrik
deltog från SLUSSA Vänenr.

29 augusti. Möte med Anders Teljebäck i lokalen. Nicklas, Eva H, Laila P, Nils, Carola, Maria.

12 september. SLUSSA i samtal med finansministerkandidaten Magdalena Andersson på MdH.

20 november. Öppna Kanalen Västerås representantskapsmöte. Nils och Fredrik deltog 

5 november. Möte med regeringens undersökningsgrupp från kulturdepartementet, tillsatt våren 
2014: ”Ett stärkt och självständigt civilsamhälle” med uppgift bland annat att ta fram en 
”hinderkatalog” och stärka civilsamhället i upphandlingsfrågor. Carola, Nils och Maria från 
SLUSSA Vänner. Tre andra föreningar samt Länsbildningsförbundet deltog. Nils redogjorde för den
punktlista med ”Synpunkter civilsamhällets möjligheter” han hade framställt inför mötet.

2 december. Informationsmöte med Civilförsvarsförbundet hos Vändpunkten.

Föreningslokal
Sedan mitten av mars hyr SLUSSA Vänner en för föreningen passande lokal hos Den Öppna 
Dörren på Kopparbergsvägen 16, onsdagar och fredagar.

Slutord
Under året har SLUSSA Vänner fått flera nya medarbetare vilket varit mycket positivt och 
inspirerande för oss slitna i styrelsen. Se ovan.
Positivt är också att föreningen äntligen fått tag på en bra lokal att disponera onsdagar och fredagar, 
genom samarbete med föreningen den Öppna Dörren, Kopparbergsvägen 16, Västerås. 

Efter valet blev det tal om en del positiva och konstruktiva förändringar för de grupper som 
SLUSSA arbetar för, men efter budgetbeslut i riksdagen och den s k Decemberöverenskommelsen 
verkar framtiden ha blivit lite osäker igen, så arbetet för att uppmärksamma och få till stånd 
förbättringar behöver fortsätta med oförminskad intensitet framöver.

Även rättssäkerheten för utsatta grupper har närmast försämrats på senare år. Stöd och hjälp för dem
som inte själva har möjlighet att höja sin röst och hävda sina rättigheter behövs även framöver.

Med förenade krafter behöver vi därför också fortsätta att 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. Det tjänar både samhället och alla medborgare på. 

Styrelsen för föreningen  SLUSSA Vänner

Leif Hellström             Francoise van Doesburg              Maria Werme             Nils Werme

Thure Jadestig             Gunnar Lindholm                 Sören Stenius                  Zaida-Maria Tiselius


