Föreningen Med lagen som verktyg

Protokoll från styrelsemöte 2019-10-23

Närvarande: Mari, Susanne, Anna, Hans, Jessica, Lars-Göran och Ola.
Frånvarande: Stellan och Susanna.
1. Mötets öppnande.
18:18.
2. Val av mötesordförande.
Mari leder mötet.
3. Val av protokollförare.
Ola för protokoll.
4. Val av protokolljusterare.
Hans justerar.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Administrativa frågor.
Ekonomi: Jessica har fått tag i bokföringen. Hon och Susanne gör ett försök att gå igenom och
föra över pengar avsatta till pågående och avslutade fall i helgen. Samordningen är inte klar,
men inte är på gång.
Vad har vi gjort externt? Information till styrelsen om vad ledamöter har gjort utanför
rättsfallen?
-

-

Uppföljning på inkomna förfrågningar om rättsstöd och rådgivning. Svar på mail till
info@mlsv.se skulle behöva ske snabbare. Fallet som skickats om dyslexi den 4
september, samt det den 11 september, avslås från föreningens sida på grund av
resursbrist.
Fallet om bristande stöd i skolan har hänvisats till Autism och aspergerförbundet.

-

-

-

Fallet om flytt från gruppboende till familjehem har meddelats avslag från föreningen
på grund av resursbrist.
Civil Rights Defenders har tagit fram information om var en kan vända sig när de inte
kan ta fallet, och det skulle vara bra med en sådan rutin i föreningen. Det finns en del
skrivet i Lagen som verktygs bok. Anna tittar på det, och Mari kommer titta på Annas
förslag och lägga en rutin.
Kontakt med Anna-Klara Müntzing, assistent till riksdagsledamot Emma Hult från
Miljöpartiet om enkelt avhjälpta hinder mm. Lars-Göran berättade om bristerna i
tillsyn, uppföljning och korrigering av hindrande miljöer. Diskussion fördes om
ansvarsplacering för tillsyn, om den ska ligga på kommun, länsstyrelse eller
annanstans. Kopplingen till diskrimineringslagen gjordes inte.
Anna har haft kontakt med P4 Uppland om JO-anmälningarna om brister i
handläggningen av ärenden om enkelt avhjälpta hinder i kommunala
byggnadsnämnder.

GDPR och gallring: Susanne och Jessica rensar i gamla föreningsdokument. Fråga om rutiner
behöver aktualiseras igen framöver. Bordläggs.
7. Pågående ärenden.
Rättsfall 7.2
Bristande trafikinformationsutrop i kollektivtrafiken Örebro – 2 separata personer.
Vad har hänt?
Rättsfallsbeskrivning till hemsidan?
Ska vi byta nummer på fallet?
Ansvariga Stellan och Susanna är inte närvarande och har inte lämnat rapport inför mötet.
Bordläggs.
Susanne kontaktar Stellan och Susanna om hur arbetet går.
Rättsfall 9
Dyslexi och nationella prov – 3 separata domstolsfall + dem och 2 ytterligare till JK.
Ola föredrog att huvudförhandlingar har genomförts i alla mål, två domar väntar i början av
november. Svea hovrätt har meddelat prövningstillstånd i det mål som förlorades i tingsrätten.
Rättsfall 14
Nedläggning av utbildning i högskolan.
Anmälan till Universitetskanslerämbetet. Diskrimineringen är inte i fokus i den processen.
Förhoppningen är att få ett uttalande om att studenten borde ha fått läsa alla terminer och att
förfarandet inte varit rättssäkert.

Begäran om undantag från behörighetskraven för antagning till en kurs har avslagits efter två
månader och långt efter att terminen börjat.
8. Uppdatering hemsidan? Information mm?
Hans tittar på Annas förslag och återkommer.
9. Rutiner.
Mycket har behandlas. Frågan om vad som återstår kan skjutas till senare möten.
Bordläggs.
10. Samarbeten med andra organisationer
-

Nätverket Disability Rights Defenders kommer ha ett nätverksmöte i samband med en
konferens i ÅBO 2020.05.25-26. Konferensens eftermiddag är på engelska.
Nätverksmötet är planerat till morgonen därpå – 26.5.2020. Det kan gå att söka pengar
från Nordens Välfärdscenter. Konferensens och nätverkets agenda är bifogad till
mejlen. Jukka Kumpuvuori ordnar. Det är tänkt att anordna ett nätverksmöte i
samband med denna.
Möjligheter att söka pengar här (märk manualen i länk till höger):
https://nordicwelfare.org/funktionshinder/stodordningen/ Deadline att söka sista
november, samt februari för de större anslagsansökningarna.
Föreningen fattar inga formell beslut, utan bevakar deadline för ansökan till NVC.
Mari läser manualen och återkopplar till styrelsen via mail.

-

Seminarium gemensamt med ILIs projet Artikel 19 som verktyg beslutas 9 december
Preliminär tid 15-17. Jessica kollar om vi kan vara hos JAG. Ola återkommer med mer
utvecklat innehållskoncept snart. Inbjudan ska gå via projektets och föreningens
kanaler.

-

RTP-S, Jonas Jönsson, jonas.jonsson@rtps.se, har frågat om RTP-S styrelse kan få en
dragning om ”vilka ni är och hur ni arbetar? Och vilka frågor som är mest aktuella?”
De har föreslagit 5 november någon gång mellan 12.00-15.00. Om inga av dessa
datum skulle fungera för er så hittar vi gemensamt en ny tidpunkt. Susanne går – Ola
mailar.

-

FSDB har frågat: ”Det är inte så att jag önskar rådgivning kring något specifikt ärende.
Det är så att FSDB vill ansluta sig till någon som kan ge medlemmarna juridisk
rådgivning om de så önskar, och det är då viktigt att rådgivaren har extra mycket
kunskap vad gäller situationen för personer med funktionsnedsättning, med allt det
kan innebära. Min önskan är att FSDB ska bli medlemmar hos Med Lagen Som

Verktyg, och då kunna erbjuda som medlemsförmån att de personer med dövblindhet
som är medlemmar hos FSDB skulle kunna få juridisk rådgivning hos er. Jag vet inte
om detta är möjligt, men jag ställer frågan så ser vi hur vi går vidare.”
Susanne skickar förslag till svar; när deras medlemmar har diskrimineringsfall får de
gärna höra av sig till föreningen.
11. Nya ärenden och beslut.
1. Återkoppling från vår diskussion om att strategiskt driva diskriminering till
otillgängliga kulturbyggnader. Rättsutredning finns i Google docs under mappen Rättsfall
3. Kärnan i frågan är hur regleringen om skyddsobjekt påverkar tillgänglighetsåtgärder och
diskrimineringsrätten. Johan från Diskrimineringsbyrån i Gävleborg är mycket intresserad av
att driva något ärende och letar ärenden i upptagningsområdet. Strategisk avvägning: att hitta
kulturbyggnader där det erbjuds aktiviteter till allmänheten inom områden där det finns
ADBer för att samarbeta, samt att byggnaderna inte är skyddsobjekt. Aspekter om
andrahandsansvaret behöver undersökas. Hembygdsföreningar är inte att föredra, men hellre
Statens fastighetsverk. Fråga om rättsutredningen behöver uppdateras. Jessica, Lars-Göran
och Susanne tittar vidare på detta.
Hans har meddelat att han vill diskutera flera potentiella fall:
2. Diskriminering i kollektivtrafiken i Jönköpings län, se bifogat Worddokument. Råd till
personen lämnas av Hans att spela in händelserna för att ha bra bevisning, men att föreningen
inte kan åta sig något per automatik genom att ge detta råd.
3. Bensinkedjan Ingo, Hans fall. Diskriminering i form av bristande tillgänglighet till
plattformen för att nå betalautomaten och pumpen. Finns dokumenterat på filmen här:
https://minfil.com/Gegfz78cna/20190627175428_m2ts (Det finns fler filmer och ytterligare 9
stationer på olika platser i landet som ser likadana ut har dokumenterats med foto.)
Ingo är en stor kedja och förhoppningsvis skulle en "vinst" gentemot dem leda till att andra
kedjor rättar sig efter det. Hans överväger att stämma i eget namn med stöd från föreningens
jurister.
4. Livförsäkring; mer en förfrågan än något som är redo för beslut: En person med Aspergers
syndrom och Generaliserat ångestsyndrom som har sjukersättning har blivit nekad
livförsäkring hos IF. Motiveringen till att neka var enligt personen: Aspergers syndrom,
sömnstörningar (pågående, under behandling), ångest (pågående, under behandling), personen
har haft en psykos (för 17 år sen). Fallet konstateras vara intressant och att Hans meddelar
personen att ta reda på dokumentation, samt lämna information om det fall som DO drivit om
diskriminering på grund av funktionsnedsättning i försäkringstjänster, se Lagen som verktygs
bok.
12. Övriga ärenden.

Kommunikation – Hans mailar.
13. Datum för nästa möte.
20 november 18-20
10 december 18-20
22 januari 18-20
Alla i STILs lokaler.
15. Mötets avslutning.
Mari avslutade mötet 20:50.

