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Föreningen Med lagen som verktyg 
 
Protokoll styrelsemöte 2019-12-10 
 
Närvarande: Mari Siilsalu, Jessica Smaaland, Hans Filipsson, Anna Zoteeva, Ola Linder, Susanne Berg, 
Lars-Göran Waden. 
 
1. Mötets öppnande.  
18:05. 
 
2. Val av mötesordförande.  
Mari Siilsalu. 
 
3. Val av protokollförare.  
Ola Linder. 
 
4. Val av protokolljusterare.  
Anna Zoteeva. 
 
5. Fastställande av dagordningen.  
Dagordningen fastställdes enligt utskick med följande tillägg: 
 
Frågan om styrelsen kunde genomföra framtida styrelsemöterna via Skype tas upp under 
punkt 6. Administrativa frågor.  
 
6. Administrativa frågor.  
Ekonomi: Bokföringen mer eller mindre klar för 2018 (Jessica). Fakturan för kostnader i 
ärendena i Örebro och Malmö (Stellan, Ola) är betald av föreningen.  
 
Protokoll från möten i augusti? Vi skulle behöva det justerat. Dagordningen innehåller inget 
som inte kunnat hanteras efter mötet. Styrelsen konstaterar att mötet inte anses vara giltigt, 
och lämnar det utan avseende.  
 
Mari har gått genom medlemslistan. 37 medlemmar har betalat avgiften. Problemet är att vi 
inte har email till 2 medlemmar så vi behöver fundera hur kan vi kontakta dem? Mari kollar 
gamla medlemslistor. Diskussion om det behövs ett formulär i frågan. Frågan bordläggs till 
senare möte.  
 
Vad har vi gjort externt? Information till styrelsen om vad ledamöter har gjort utanför 
rättsfallen? Seminariet den 9 december genomfördes av Artikel 19 som verktyg i samarbete 
med föreningen MLSV. Lars-Göran har kontaktat Statens fastighetsverk, vilket har 16 
fastigheter i Gävleborg och Uppsala län, varav vissa är publika lokaler som Biskops-Arnö och 
Uppsala slott. Hans är gärna behjälplig på distans med att söka på hemsidor och ta reda på var 
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det finns brister i information om, eller den faktiska, tillgängligheten. Lars-Göran återkommer 
med mail om aktuella byggnader.  
 
Fler personer är med på mötena via telefon. Telefonerna har vissa begränsningar vad gäller 
antalet uppkopplingar. Det föranleder frågan om vi ska ha styrelsemöten via Skype. Styrelsen 
konstaterar att det är en bra idé att prova på nästa möte.  
 
7. Pågående ärenden. 
 
Rättsfall 7.2  
Avsaknad av anrop i kollektivtrafiken Örebro – 2 separata personer. Vad har hänt? 
Fortfarande inget besked från Stellan eller Susanna om hur det går med ärendet.  
Susanne ringer Stellan och efterfrågar svar och återkopplar till styrelsen per mail.  
 
Rättsfall 9.  
Dyslexi och nationella prov – 3 separata domstolsfall + 2 till JK.  
Förlust JK.  
Vinst i Örebrofallet – har överklagats av motparten.  
Förlust i Malmöärendet – har överklagats av käranden. 
Förlust i Huddingeärendet – prövas i Svea hovrätt, vi avvaktar dom.  
 
Rättsfall 14 
Nedläggning av utbildning i högskolan. Fallet har dragit ut på tiden och det finns inte längre 
anledning att skynda på handläggningen eftersom studenten inte nu kan börja relevant termin 
som från början var viljan med kontakten.  
 
8. Uppdatering hemsida och information mm. 
Anna och Hans tittar vidare på ev. uppdateringar på hemsidan. Mari uppdaterar rättsfallen på 
hemsidan efter att hon har fått protokollet. 
 
9. Rutiner.  
Anna har skapat en Google Drive mapp och lagt upp mallbreven och rutiner inklusive GDPR 
rutiner. Frågan berörs i det löpande arbetet. 
 
10. Samarbete med projektet Artikel 19 som Verktyg och andra organisationer  

- TALERÄTTSFONDEN mot diskriminering söker härmed ett stöd från MLSV om 
10.000 kr. Se underlag i Stellans email. Susanne ska kontakta Stellan och diskutera de 
svårigheter som styrelsen ser med att lämna ett bidrag till en annan aktör, samt 
diskutera möjliga samarbeten mellan organisationerna – att föreningen lämnar ett 
bidrag för att fonden ska göra exempelvis ett seminarium med oss. Beslut fattas per 
vändande mail efter imorgon om kontakten sker enligt beslutet. 

- 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 är tänkt att anordna ett 
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nätverksmöte i samband med denna. Styrelsen har diskuterat möjligheten att söka 
pengar från Nordiskt Välfärdscenter för MLSV deltagande på konferensen och 
nätverksmöte. Deadline att söka för större projekt är 28 februari, men svar om stöd 
kommer den 30 juni. Vi kan diskutera om vi vill söka pengar från Bentes Independent 
Living Fund. Dom annonserar finansierade projekt den 9 maj, men där vet vi i princip 
att vi kommer få finansiering. Beslut: Ola pratar med Jamie om resa, om det inte 
finns kommer föreningen i vart fall att finansiera en persons resa för att 
representera föreningen.  

- RTP-Stockholm, 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?” Beslut: Susanne svarar Jonas med besked. 

- Ska vi sprida Universitets- och högskolerådets samling med goda exempel på hur 
lärosäten och andra myndigheter arbetar för att minska diskriminering och öka 
tillgängligheten för studenter med funktionsnedsättning inom högskolan? Beslut: Nej. 
Vi har inga relevanta kanaler för spridning av denna information. 

 
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; ny beteckning 
3.2.  
 
Potentiella fall från Hans: 
 
2. Diskriminering i kollektivtrafiken i Jönköpings län, se bifogat Word dokument. 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. Fallet har blivit uppmärksammad 
av media i Jönköping. Bordläggs. 
 
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. Bordläggs. 
 
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. Uppdatering? Beslut: Hans ber personen om vad som hänt, och vad som finns 
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dokumenterat. Föreningen avser utreda ärendet om det finns tillräckligt med underlag 
att bygga på. Bordläggs. 
 
12. Övriga ärenden.  
JO-besluten: Anna har laddat upp alla dokument som hör till JO beslut i mappen Enkelt 
Avhjälpta Hinder på Google Drive. Kontakta Emma Hult från Miljöpartiet, som pratade om 
tillgänglighet med Lars-Göran och fråga om hon är intresserad att lyfta frågan på Riksdagens 
nivå. Hans och Anna arbetar på saken. Bordläggs. 
 
13. Datum för nästa möte.  
22 januari 18-20 i STILs lokaler.  
 
15. Mötets avslutning.  
20:18. 


