Med lagen som verktyg ideell förening
Protokoll från styrelsemöte den 31 maj 2017 kl. 16-19
Närvarande: Adolf (ordförande), Andrea (vice ordförande), Stellan (ledamot), Johanna
(ledamot via telefon), Ola (adjungerad) och Emil (projektet Lagen som verktyg).
Möteshandlingar: Förslag till dagordning, ärendeöversikt, rättsutredning om färdtjänsten i
Helsingborg, uppslag för eventuella nya fall, och förslag till ny organisation.
1. Mötet öppnas av Adolf. Andrea väljs till mötesordförande.
2. Ola väljs till protokollförare.
3. Stellan väljs till protokolljusterare.
4. Ett förslag till tillägg till dagordningen är beslut i fråga föreningens roll i olika konkreta
ärenden.
5. Dagordningen godkänns med tillägget.
6. Föregående protokoll har justerats och lämnas utan kommentarer av mötet.
7. Uppdatering om rättsläget.
- Dom har kommit i det första målet om bristande tillgänglighet som diskriminering i
svensk rättshistoria genom fallet DO mot Vara kommun i Skaraborgs tingsrätt.
Sebastian som utsattes för bristande tillgänglighet i grundskolan tillerkändes 30 000 kr
i diskrimineringsersättning. Domen har inte vunnit laga kraft.
- Högsta domstolen har delvis meddelat prövningstillstånd i DHRs fall, vilket betyder
att HD ska pröva om Region Gävleborg tillhandahållit Lars-Göran Wadén en tjänst när
han försökt använda kollektivtrafiken i regionen. Svaret kommer få betydelse för om
DHRs motpart är rätt, eller om det är en underleverantör som är ansvarig för eventuell
diskriminering i fallet.
- Utförlig information om fallen finns från Arvsfondsprojektet på lagensomverktyg.se.
8. Ärenderapport och beslut om föreningens roll i enskilda fall;
- Ärende 2. Beslut: Styrelsen stödjer en början till en efterlysning av klienter. Styrelsen
beslutar att föreslå för Kenneth Westberg att skriva något om integritetskränkande
behovsprövningar på Assistanskoll om frågan. Adolf tar på sig att göra detta.
- Ärende 3. Anmälaren har träffat det nya ombudet, och de ska träffas igen i juni för ett
strategimöte. Ombudet har fått utredningen. Beslut: Styrelsen stödjer ett seminarium
innan stämningsansökan lämnas in. Senast den 15 augusti önskar styrelsen få ett
ställningstagande från ombudet om utsikter över rättsliga åtgärder, och styrelsen ställer
sig bakom en målsättning om stämning i september.

- Ärende 4. Beslut: Föreningen lämnar ärendet som vilande.
- Ärende 5. Möte fredag 2 juni om utredningen med anmälaren, rättsutredaren och
jurister. Sannolikt är frågan om kostnader direkt diskriminering eller bristande
tillgänglighet, och förseningarna mer tveksamt diskriminering enligt DL. Viss vidare
utredning om bevissäkring pågår. Beslut: Den fortsatta utredningen och målsättningen
att lämna in stämningsansökan i september stöds av styrelsen.
- Ärende 6. Inget nytt i ärendet.
- Ärende 7. Rättsutredaren hoppas vara klar med en utredning innan sommaren.
Rättighetscenter Örebro ska ta ställning till om de kan fortsätta sitt engagemang i
ärendet efter utredningen. Beslut: Styrelsen ställer sig bakom en målsättning om
inlämnad stämningsansökan i september 2017. När utredningen kommer styrelsen
tillhanda kommer Rättsnätverket kopplas in för att hitta ett processombud.
- Ärende 8. Utredningen fokuserar på två frågor; 1) huruvida bristande kommunikation
med resenären vid förseningar är indirekt diskriminering eller diskriminering i form av
bristande tillgänglighet och 2) huruvida förseningarna är diskriminerande i sig. DHR,
RTP, NHR m. fl. kan engageras för stöd och alliansbygge i frågorna. Beslut:
Utredningen i princip klar och stöds av styrelsen. Stämningsansökan bör kunna lämnas
in i slutet av sommaren och föreningen skickar en förfrågan till Rättsnätverket om att
hitta en processjurist.
- Ärende 9. Beslut: Styrelsen stödjer strategin som tagits fram med de andra
organisationerna.
9. Eventuella nya ärenden och beslut
- Kansliet har sammanställt information om några fall som inkommit.
Sammanställningen har kommit styrelsen tillhanda. Översiktlig genomgång av tre av
dessa fall:
1) Europeiska ERV och försäkringsvillkor. Ola tar på sig att ta fram en
rättsutredning som ska vara klar i september. Beslut: ärendet tas upp som
föreningens ärende 10.
2) Bristande tillgänglighet vid Arbetsförmedlingen i Spånga/Kista diskuteras
och konstateras vara av intresse att fortsätta utreda; diskussion fortsätter via mail
till nästa styrelsemöte.
3) Kränkande löneutveckling vid Arbetsförmedlingen i Karlstad. Lena
Svenaeus som doktorerat på lönediskriminering och Per Hydén vid
Brottsförebyggande centrum i Värmland (ADB) föreslås kontaktas av
föreningen för fråga om samarbete i utredning av ärendet. Stellan tar på sig att
prata med Lena och Peter (Emil mailar Peters kontaktuppgifter till Stellan).
Övriga ärenden bordläggs för senare behandling och styrelsen uppmanas läsa
det bifogade materialet i sin helhet samt delta i diskussion via mail om ärenden
mellan styrelsesammanträden.
- Adolf berättade om att vid Stockholms läns landstings verksamhet finns bristande
utrustning vid mammografi som särskilt missgynnar personer som sitter i rullstol.
Istället för att köpa in fungerande utrustning som kan användas när personen sitter kvar
i sin stol erbjuds personen ultraljud, vilket ger sämre förutsättningar att hitta
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Klient
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Beslut:
Kontakt
bör
tas
med
civilsamhällesorganisationer för alliansbygge och eventuellt hitta klienter.
Bröstcancerförbundet kan vara en möjlig kontakt.
- Andrea berättade om att det finns fall om bristande stöd vid högskolestudier (SU) och
olika kostnader vid sjukresor (Örebro). Andrea tar på sig att prata med klienterna samt
att skriva några rader om ärendena till nästa styrelsemöte.
10. Ekonomisk rapport. Föreningens konto har 71 783 kr den 31 maj 2017.
11. Styrelseadministration, arbetssätt och övergripande planering.
- Fråga om att använda föreningens medel för arvodering av jurist; beslut:
generella riktlinjer för finansiellt stöd i enskilda ärenden beslutas ges för utlägg upp till
3000 för anmälningsavgift till tingsrätten i FT-mål, ersättning för kostnader enligt RB
18:8a vid eventuell förlust, och vissa mindre direkta kostnader. I första hand ska
föreningen eftersträva att rättsutredningar och processombud förmedlas och arbetar
utan att föreningen belastas ekonomiskt. I andra hand kan styrelsen efter överläggning
om ett enskilt fall bevilja viss ersättning till ett lämpligt ombud för att föra process om
det är strategiskt viktigt för rättsutvecklingen, och om styrelsen i övrigt finner det
lämpligt att prioritera att pengar läggs på just det ärendet. Under diskussionen i denna
del vid mötet informerades om att om stödmedlemsavgifterna för 2017 drivs in skulle
det ge föreningen ca 30 000 kr. Det skulle skapa utrymme för att avsätta 10 000 kr till
tre ärenden.
- Styrelsen bedömer preliminärt hög prioritet för finansiering i ärende 8 om
färdtjänsten i Helsingborg och ärende 7 om brister i utrop i kollektivtrafiken i Örebro
(Andrea har huvudansvaret i styrelsen för fallen).
- Ansvar för fallen, samordning och rapportering till styrelsen: vid nya ärenden bör
en tidsplan tas fram, inklusive tid för utredning, presentation, remiss, förmedling av
processombud och tid för ombudet att överväga och vidta eventuella rättsliga åtgärder
i samråd med klienten och föreningen. Tidsplanen bör tas med i allt arbete med olika
aktörer som kopplas in i fallet, och utvärderas vartefter om nödvändigt. Kontakt med
civilsamhället ingår i huvudansvaret hos den som utses i styrelsen i det enskilda fallet.
- Hemsida och sociala medier: uppdatering av information och utveckling av digital
närvaro bör hanteras löpande i arbetet och tas upp vid nästa styrelsemöte.
- Fråga om att engagera jur. studs i utrednings- och rådgivningsarbete (inspiration från
law clinics, rättspraktik) bordläggs till ett senare möte.
- Indrivning av medlemsavgifter; inte alla som förbundit sig vid årsmötet att betala
avgiften har gjort det.
- Förnyelse av stödmedlemskap; om alla tio stödmedlemmar förnyar sina
stödmedlemskap kommer finansiering av ombudskostnader för 2-3 fall sannolikt kunna
täckas.
- Diskussion kring förslaget om ny organisation bordläggs till nästa styrelsemöte.

12. Projektet Lagen som verktyg berättar kort om projektets anmälningsskola den 2 juni, och
om en lyckad träff i Örebro med anställda vid fem ADBer och civilsamhället under veckan
som gått.
13. Beslut: Ett möte behövs under sommaren. Datum för nästa möte bokas preliminärt den 29
juni, då samtliga mötesdeltagare kan vara med. Doodle och mail används för att kolla med alla
i styrelsen - ordföranden kallar till möte då så många som möjligt kan delta.
14. Mötets avslutas av Andrea kl. 19.00.
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