Protokoll styrelsemöte för Med lagen som verktyg ideell förening 7 november
2018 kl. 18-20, KFO, Klara Södra Kyrkogata.
Närvarande: Adolf, Stellan, Mari, Ola och Jamie. Mötet konstateras vara beslutsfört. Samtliga
beslut enligt detta protokoll fattades enhälligt.
1. Mötets öppnande 18:10 av Adolf.
2. Val av mötesordförande: Adolf väljs.
3. Val av protokollförare: Mari väljs.
4. Val av protokolljusterare: Adolf väljs.
5. Eventuella tillägg till dagordningen
- Det fanns inga tillägg till dagordningen.
6. Godkännande av dagordningen
- Dagordningen godkändes
7. Uppföljning från tidigare möten
- Föregående protokoll godkändes.
- Rutiner för betalningar av utlägg och fakturor: Föreningen har inga fungerande
rutiner för betalning av utlägg och fakturor. Just nu är det flera som har lagt ut pengar för
kostnader vid olika uppdrag, och föreningen är allvarligt försenad med att kompensera dessa
kostnader. Adolf kommer träffa Sebastian på torsdag (08.11.2018) och ska prata genom med
honom vilka rutiner vi behöver och hur systemet bör förbättras så att alla utlägg ska
kompenseras under ett mycket kortare tidsperiod. Styrelsen beslutar också att föreningen
kommer betala ut alla skulder till dom som lägger ute med pengarna nu före eller på onsdag
(14.11.2018).
- Firmatecknare- enligt en styrelsebeslut ska Susanna vara en av firmatecknare
för föreningen men förmodligen har någonting tekniskt gått fel så hon har inte
behörighet till föreningens bankkonto. Adolf kommer träffa Sebastian och
diskutera problemet med honom.
- Teknik STIL- Än så länge har vi inte lyckats få STILs ljudanläggningen att
fungera. Därför skulle vi behöva någon annan lösning så att vi kan använda en
ljudsystem med tillräckligt stark mikrofon så att man hör hela gruppen genom
den när man deltar styrelsemöten genom Skype. Mari kollar upp vilka
ljudsystem som finns med sådana mikrofoner och hur mycket det kostar.
8. Ekonomisk rapport
- Utlägg Emil: 5290 kr för hotell i Maastricht för Susanna och Ola.
- Utlägg Susanna: ?
- Utlägg Ola: 3406 kr för flyg (bokades 17 september), 18+45,60=63,60 euro för
tågbiljetter - 655 SEK (5 november), ansökningsavgift till tingsrätten om 900 kr
för assistanshundsfallet – totalt 4961 kr
- Utlägg Stellans bolag: ?
Ola har kvitton på alla utlägg förutom Susannas och vi behöver lämna kvittona
till Sebastian. Ola skickar kvittona till Sebastian på Fredag. Susannas kvittona
som Ola inte har, kommer hon behöva skicka in själv.

9. Ärenderapport och beslut
- Se översikt i bilaga.
- Ärende 3- Administratör i slottet svarar inte när dom är redo att någon kommer
och gör mätningarna som behövs för att samla bevis för ärenden. Adolf skickar
ut en påminnelse och meddelar styrelsen när administratören svarar på den.
- Ärende 13- diskriminering och användning av assistanshund. Styrelsen
diskuterar möjligheten att kräva diskrimineringsersättning i denna fall.
Stämningsansökan inlämnad.
- Översyn av avsatta medel. Avsatta medel är överförda på ett speciellt konto. På
denna konto finns också avsatta medel för några fall som inte längre är aktuella.
Därför behövs en styrelsebeslut för att avsluta sådana ärenden. Ärende 10- ingen
respons from bro-bono jurister och vi skulle behöva en ny uppdatering på
förutsättningarna vid ärendet. Om vi efter uppdateringen inser att ärenden har
perspektiv, då behöver vi försöka hitta andra jurister som kunde driva den.
Ärenden ska inte avslutas. Ärende 11- vi har ingen klient längre så styrelsen
beslutar att avsluta ärenden. Ärende 12- vi har ingen respons från klienten så
styrelsen beslutar att avsluta ärenden.
10. Nya ärenden och beslut
Vilka förutsättningar finns att driva en fall, där man har blivit hypotetiskt
kränkt? Vissa kommuner begränsar antalet färdtjänst resor. Därför får
funktionshindrade människor en begränsad möjlighet att resa medan icke
funktionshindrade människor inte har likadana begränsningar. I princip kan det
finnas en kränkning av likabehandlingsskyldigheten i grundlagen. I
argumentationen för fallet kan det behövas en statistisk jämförelse mellan antal
resor som en funktionshindrad person får med färdtjänst och antal resor som en
icke funktionshindrad person gör i en likadan livssituation. Vi skulle behöva
samarbeta med andra föreningar och organisationer för att få mer resurser t.ex.
DHR. Det finns rättsliga dimensioner som skulle behöva kartläggas. Det här
fallet utgår inte från enskild kränkning som gör det svårt att driva det i Svenska
rättssystemet. Det kräver stora arbetsinsatser. Adolf, Stellan och Mari ska
påbörja en preliminär utredning på fallet för att få mera information som vi kan
seda presentera till våra kontakter och se om de vill samarbeta med oss för att
möjligtvis driva en sådan fall.
11. Aktivitetsplanering
- Nästa styrelsemöte: 5 december 17:30-19:30 STIL.
- Seminarier mm: 22 November ”Diskriminering i arbetslivet – vad gör facket?”
15. Mötets avslutning- mötet avslutades av Adolf ca 19:30

Bilaga:
Status i föreningens antagna fall, samt avsättningar enligt styrelsebeslut 171123, 180903 och
181010.
Avsättningarna för ärendena avses att revideras gällande avsättningar vid ett senare
styrelsemöte, enligt protokoll från styrelsen 180903.
Person ansvarig för uppföljning inom föreningen står i parentes.
Aktiva ärenden:
Ärende 3 (MLSV Adolf): Slottet. Rättsutredning och utkast till stämningsansökan finns.
BFLR har avsagt sig uppdraget som ombud pga. organisatoriska hänsyn. Anders Karlsson har
haft kontakt med klienten om eventuella vägar framåt, pro bono-arbete är utlovat. Beslut att
beställa undersökning på slottet med tillgänglighetskonsult för att ta reda på om det går att
vidta ändamålsenliga åtgärder för tillgänglighet. Offert har skickats till Adolf. Styrelsen har
beslutat att om SFV inte betalar får undersökningen bekostas av Föreningen för en kostnad
upp t.o.m 10 000 kr. ex. moms. Adolf bemyndigas att verkställa detta.
Ärende 7 (MLSV Stellan och Ola): Bristande information på bussar inom Länstrafiken i
Örebro. Jurist vid Örebro rättighetscenter har utrett fallet. Stämningsansökan har lämnats in 4
oktober 2018. Föreningen har avsatt 5000 kr för tilltänkta processkostnader. Fakturan om 900
hänför sig till ärende 7.
Ärende 8 (MLSV Susanna): Färdtjänsten i Helsingborg. ADB Helsingborg har utrett ärendet
16/5 2017. Fridh Advokatbyrå har åtagit sig att driva ärendet som en talan om
diskrimineringsersättning. Stämningsansökan inlämnad i maj till Helsingborgs tingsrätt mål nr
FT 2795-18. Avtal med ADB Helsingborg finns om att stå hälften vardera av
rättegångskostnaderna vid förlust (bör inte röra sig om mer än hälften av ca. 4000 kr.).
Föreningen har avsatt totalt 10 000 kr som kan användas för processkostnader och resor för
ombuden om ansatsen att nå externa pro bono-jurister inte fungerar.
Ärende 9 (MLSV Stellan och Ola): Projekt Rättsaktionen mot dyslexidiskriminering vid de
nationella proven tillsammans med ADBer och projektet Lagen som verktyg. Presskonferens,
inlämning av tre stämningsansökningar och krav till JK 31 augusti 2018. Mycket media.
Förberedelse pågår i domstolsprocessen. 20 000 kr har avsatts som budget i dessa ärenden för
att kunna genomföra processerna beslutas. Stellan letar efter ombud i Malmö för att minska
kostnaderna som förväntas uppstå. Fakturan om 2 700 hänför sig till ärende 9.
Ärende 10 (Ola): (i princip vilande) Diskriminerande reseförsäkringsvillkor. Ledsagares
biljett ersattes inte vid dödsfall i huvudmannens familj, trots att huvudmannens biljett ersattes.
Ola har utrett fallet och har kontakt med klienten. Beslut finns om att avsätta 5000 kr för
tilltänkta processkostnader. Ärendet bör avslutas om inget ombud hittas. Risk för
preskription?

Ärende 13: Avbruten anställning på grund av assistanshund som har samband med
funktionsnedsättning. Beslut finns om att avsätta 5000 kr. för ärendet och Ola får
bemyndigande att nyttja dessa pengar för ansökningsavgift, resa och eventuella andra
kostnader för förhandling och process.
Vilande ärenden:
Ärende 2: (Vilande) Integritetskränkning vid behovsprövning. Ingen klient, ombud eller
utredning finns. EKMR art. 8 kan bli föremål för en utredning.
Ärende 6 (MLSV Adolf): Bristande tillgänglighet i SJ:s bokningssystem. Påminnelse – remiss
till nätverket om ombud/utredning 15/11 2016.
Avslutade ärenden:
Ärende 1: Uppsägning av tidningsprenumeration via telefon.
Ärende 4 (MLSV Stellan): Bristande tillgänglighet vid Fyrishovsbadet. Fråga till klienten
skickad i mars om han vill att ADU ska få ärendet skickat till sig, inget svar 11 april 2017.
Ombudet Anders Karlsson har den 12 maj 2017 sagt att han inte kan nå klienten.
Ärende 5 (Andrea): Färdtjänsten i Uppsala. Utredning görs av Andrea Bondesson. Workshop
3/11 2016. Uppföljningsmöte ska hållas 2 juni 2017. Anmälaren har vid möte 2 juni sagt att
hon inte vill vidta rättsliga åtgärder. Hans ska efterlysa klienter som kan driva process i ett
liknande ärende. Styrelsen konstaterar att det är viktigt att dra nytta av tidigare arbete när nya
ärenden väljs ut.
Ärende 11: Juriststudent har utrett bristande tillgänglighet för en klient vid ett postombud.
Fastighetsägaren har lovat att åtgärda bristerna. Anmälaren har inte längre ärenden till platsen,
varför ärendet inte längre är aktuellt att driva.
Ärende 12: Juriststudent har utrett kränkande löneutveckling inom Arbetsförmedlingen.
Resultatbaserad beräkning inom myndigheten missgynnar särskilt personer med
funktionsnedsättning. Anmälaren har inte återkommit med kompletterande material, varför
ärendet inte gick att fortsätta.

