Föreningen Med Lagen som Verktyg

PROTOKOLL
Fört vid styrelsesammanträdet den 23 augusti kl 15-17
1. Öppnande
Adolf förklarade mötet öppnat
2. Val av mötesordföranden
Beslut: Adolf valdes till ordförande
3. Val av protokollförare
Beslut: Stellan Gärde valdes till protokollförare
4. Val av protokolljusterare
Beslut: Wenche Willumsen valdes till protokollsjusterare
5. Eventuella tillägg till dagordningen
Inga ytterligare ärenden förelåg
6. Godkännande av dagordningen
Beslut: Dagordningen godkändes
7. Föregående protokoll
Beslut: föregående protokoll bordlades
8. Rapport från Apply Human Rights om ärendena
Stellan Gärde föredrog rapport angående Rättsnätverkets verksamhet –Rapport bifogas
protokollet
Beslöts: att godkänna rapporten
9. Eventuell diskussion om ärendena och beslut
Beslut: Rättsnätverket skall i ärendet Slottet ge en rekommendation inom en vecka
Beslut: om rekommendation att ansöka om stämning föreligger skall MLSV stå för
ansökningsavgiften till tingsrätten

10. Rapport från Wenche om jurister inom funktionshinderrörelsen
Beslut: att godkänna Wenches rapport om kontakt med tre jurister. Dessa skulle uppmanas
att söka kontakt med Rättsnätverket.
11. Rapport från Wenche och Hans om värvning av medlemmar och stödmedlemar
Beslut: att godkänna rapport om att ett flertal tidigare och nya medlemmar totalt 10 st har
betalat medlemsavgiften och att det behövdes en bättre information om MLSV att skicka ut.
Beslut: att ge Adolf och Wenche i uppdrag att ta fram informationsdokument om MLSV

12. Ekonomisk rapport
Beslöts: att godkänna Linda R rapport om att det finns f n 80 683:- på föreningens bankkonto
Beslut: att ge Caroline van Mouryk uppdraget att ta fram en ansökan om processfond under
september och att Wnche och Stellan tittar på förslaget.
13. Samarbete med Apply Human Rights
Beslut: att frågan bordlades till September
14. Information om konferens den 24 o 25 november i projektet MLSV
Adolf informerade om konferens den 24 o 25 november i projektet MLSV.

15. Presentation Emil Erdtman, projekt MLSV: Förslag och diskussion om integrerade hemsidor
Beslut: beslöts efter rekommendation från Emil att slå samman hemsidorna för projektet
MLSV och föreningen MLSV
16. Diskussionspunkter: Behöver man vara medlem eller ej för att få hjälp?

Föreningens fokus - enbart rättsfall än så länge?
Diskuterades om sökanden är medlem i annan organisation söker stöd från MLSV om
kostanden om möjligt belasta medlemmens organisation eller del av kostnaden och om en
sådan sökande behöver inte vara medlem i MLSV. Diskuterades vidare om sökanden inte är
medlem i någon organisation om krav på medlemskap i MLSV skulle ställas för att rättsstöd
skall ges.
Beslut: att ajournera frågan till nästa styrelsemöte
17. Datum för nästa mötet
Beslöts: att skicka ut förslag på sagar till alla ledamöter per e-mail
18. Avslutning
Adolf förklarade mötet avslutade

RAPPORT FRÅN
RÄTTSNÄTVERKETMOT DISKRIMINERING
(en verksamhet inom Applyhumanrights.com)
15/11 – 16
till MED LAGEN SOM VERKTYG (MLSV)
Rättsnätverket ber att få avge följande rapport om status för ärenden från MLSV och
handläggning i övrigt.
1. SAMMANFATTAS ÄRENDELISTA (fullständig ärendelista bifogas)
Under handläggning (se med detaljerad info per ärende nedan)
NR 2 INTEGRITET VI BEHOVSPRÖVNING
(ärendeblad upprättat - klagande sökes)
NR 3 TILLGÄNGLIGHET PÅ SLOTTET
(Nu fråga om stämning skall lämnas in )
Nr 4 FYRISHOVSBADET - MASSOR AV OTILLGÄNGLIGHET – (förfrågan har gått
ut till rättsnätverket, ombud svarar inte nytt ombud sökes)
Nr 5 FÄRDTJÄNSTAVGIFTER I UPPSALA –

(utredning pågår)
Nr 6 SJ
(ärende upprättat, förfrågan gått ut till rättsnätverket – ombud sökes)
Nr 7 LÄNSTRAFIK ÖREBRO (ärende under utredning pågår hos jurist)
NYTT ÄRENDE PÅ FÖRSLAG
NR 8 DISKRIMINERING av Dyslektiker (PÅGÅENDE)
I samband med nationella prov i svenska tas Dyslektikers hjälpmedel bort i 3´an och 6´an.
Rättsutredningar pågår –
Stämningar i Malmö, Göteborg och Stockholm förbereds
NR 9 FUNKTIONSHINDRADS RÄTT TILL VAL AV BOSTAD
INFORMATION
Projektet från Snack till Verkstad har anlitat Rättsnätverket i ett fall ang. funktionshindrads rätt till
val av bostad. Ligger i förvaltningsrätten i Karlstad.
Ombud i förvaltningsrätten: Stellan Gärde
EJ BESLUTADE ÄRENDEN

Nr A Trepunktsbälten i färdstjänstfordon
Nr B Tillgänglighet vid domstol
Nr C Åldersdiskriminering - 65 År Inom Socialtjänst
Nr D Integritetskränkning
Avslutade Ärenden
Nr 1 Dövs Uppsägning Av Försäkring (Ärende Avslutat)
ANNAN HANDLÄGGNING
a. Lydia Rasho är anställd september – december för handläggning av ärenden
samt viss administration.
b. Alla accepterade ärenden har gått ut till rättsnätverket

FULLSTÄNDIG ÄRENDERAPPORT
NR 1 DÖVS UPPSÄGNING AV PRENUMERATION
LW hade prenumererat på tidningen Dagens Industri i ett år innan han valde att
säga upp prenumerationen. På grund av att han är döv kunde kan inte ringa
kundtjänsten utan behövde istället kontakta kundtjänst via mail, vilket gått bra

dittills. Trots upprepade mail fick han inte säga upp sin prenumeration via mail
trots att han var döv. Tidningens regler är sådana att man endast kan säga upp
prenumeration via telefon. Lennarts önskemål är att personer som inte hör ska
få dispens och få möjlighet att säga upp sin prenumeration via mail.
Saken: Uppsägning per telefon krävs för döva. Fråga om detta utgör
diskriminering.
Status: Ärende avslutat.

NR 2 INTEGRITET VI BEHOVSPRÖVNING
Klagande sökes fortfarande.
Kontakt tagits med susanne-berg@bredband.net.
NR 3 TILLGÄNGLIGHET PÅ SLOTTET
Av Kungliga Slottets tio lokaler är sju otillgängliga för användare av elektrisk
rullstol (Festvåningen, Bernadottevåningen, Ordenssalarna, Gästvåningen,
Rikssalen, Gustav III:s Antikmuseum, Slottskyrkan), fyra är otillgängliga för
användare av manuell rullstol (Ordenssalarna, Rikssalen, Gustav III:s
Antikmuseum, Slottskyrkan). Personer med rullstol utan ledsagare kan inte
använda hissarna på egen hand utan måste påkalla hjälp från personalen per
telefon.
Saken: Lokaler på slottet är otillgängliga för funktionsnedsatta. Fråga om
redovisade förhållanden vad avser Stockholms slott står i strid med reglerna
om tillgänglighet enligt Diskrimineringslagen 4§ och 12 c§. Rättsutredning
inkommen av Carin Apelmo, utkast till stämning skriven.
För närvarande pågår en prövning av de fysiska möjligheterna att inom rimliga
kostnadsramar förbättra tillgängligheten på slottet. En eller två experter har
anlitats för att ideellt lämna synpunkter. Utredningen visa att
slottsförvaltningen har vidtagit åtgärder med trappgående plattformar som
innebär att tillgänglighet nu föreligger för alla lokaler utom slottskyrkan.
Utredning pågår även att få denna lokal tillgänglig.
Frågan som då kvarstår:

Skall rättsliga åtgärder vidtas pga att stottsförvaltningen inte hade tidigare
när Adolf försökte ta sig in i juni? Det har nu visat sig att detta uppenbart
hade varit möjligt.

NR 4 FYRISHOVSBADET - MASSOR AV OTILLGÄNLIGHET
Fyrishovs badanläggning är inte handikappanpassad. Det finns flera brister,
exempelvis brister i upp/nedgång till pooler och att det saknas fasta
duschstolar i omklädningsrummen. Vid flera tillfällen har bristerna påpekats
samt att otillgängligheten utgör diskriminering. Bristerna kvarstår dock.
Saken: Tillgängligheten på Fyrishovsbadet är bristfälligt vad avser handikapp
anpassning. Trots påpekande har brister ej avhjälpts. Fråga om detta utgör
diskriminering.
Synpunkter erhållna från jurist men fortfarande ingen som tagit sig an ärendet.
Påminnnelse med förfrågan om ombud har skickats ut.
NR 5 FÄRDTJÄNSTAVGIFTER I UPPSALA
MM är i behov av färdtjänst och har även rätt till det. Priset är dock dubbelt så
dyrt som vanlig kollektivtrafik. Vidare är tillgängligheten är såpass dålig och
utförandet så bristfälligt att rörelsemöjligheten begränsats i den mån att MM
inte längre kan fortsätta med flera av sina sysselsättningar.
Saken: Färdtjänstavgifter i Uppsala är dubbelt så höga som i kollektivtrafiken.
Vidare är tillgängligheten begränsad vad avser tider och upplägg. Fråga om
detta utgör diskriminering.
Andrea Bondesson har utrett ärendet. Workshop har hållits (3/11).
NR 6 SJ (Finn Hellman)
SJ:s bokningssystem är utformat på så sätt att personer med speciella behov
som ex, synskadade med behov av ledsagning, ledsagarhund eller på annat vis
funktionsnedsatta endast kan boka via telefon 8-17 vardagar. Andra personer
kan boka dygnet runt alla dagar.
Saken: SJ:s bokningssystem är negativt särbehandlande gentemot
funktionsnedsatta.

Förfrågan har skickats ut.
NR 7 Länstrafik Örebro
Klaganden vill driva ett ärende mot länstrafiken i Örebro. De automatiska
hållplatsutropen fungerar högst sällan. Klagomål har framförts och svaret blev
att ny upphandling av ett nytt system ska påbörjas i höst. Under tiden ska
förarna ropa ut hållplatserna men endast den man ska gå av på, vilken gör att
man inte vet var man är under färden. Detta fungerar dock inte heller då förare
ofta antingen glömmer eller blir otrevliga när saken påpekas. Länstrafiken i
Örebros betalningssystem fungerar inte heller för en gravt synskadad person.
Detta har rapporterats flera gånger utan resultat.
Rättighetscenter i Örebro utreder ärendet, förfrågan har skickats ut om nytt
ombud.
PÅ FÖRSLAG
NR A - Trepunktsbälten i färdtjänstfordon
NR B - Åldersdiskriminering - 65 års gräns för social försäkring
NR C – Ledarhundar
NR D- Tillgänglighet vid domstol

