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Disability Rights Defenders Sweden 

Susanne Berg is inviting you to a scheduled Zoom meeting.  

Join Zoom Meeting  

https://us02web.zoom.us/j/89048088200?pwd=b2NpODA5ZGw2WUF5aWxvLzlmSXJtdz09  

Meeting ID: 890 4808 8200  

Passcode: 457291 

 

Dagordning styrelsemöte via Zoom 2020-01-12 kl. 18.00 

Deltagare:  

 
1. Mötets öppnande 
 

2. Val av mötesordförande 

Susanne Berg 

3. Val av protokollförare 

Anna Zotééva 

4. Val av justerare 

Jessica Smaaland  

5. Fastställande av dagordningen 

Datum för mötet ändrat till 12 jan 

Per capsulam beslut om medlemskap förs in under administrativa frågor (k) 

Diskussion om samarbeten under övriga fråga 12.3 

Kollektivtrafiken i Jönköping under 8.2 kommande ärenden 

6. Administrativa frågor 
 

A) Ekonomisk rapport 

Årsbokslut bifogat JS 

Plusresultat pga bidrag från projektet, annars minusresultat pga löpande utgifter under 2020 

Väldigt få medlemmar under 2020. Vi borde ha mer intäkter och behöver få in fler medlemmar. 
Jessicas bedömning är att vi inte ska ta oss an nya fall om vi inte får in några nya stödmedlemmar. 
Susanne tycker vi kan ta några fall till.  

Beslut: Ekonomiska rapporten mm läggs till handlingarna. 

 
B) Föreningens ändringar hos Swedbank 

Rapport JS + SB 

Ändringarna gick igenom. Mari har lagts in till företagskonto så hon kan också hämta ut en dosa.  

Namnet har också rättats på bankgirot. 

Rapporten godkänns. 

https://us02web.zoom.us/j/89048088200?pwd=b2NpODA5ZGw2WUF5aWxvLzlmSXJtdz09
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C) Hemsidan  

Mari frågar ang protokoll från feb 2020. Susanne ska leta.  

Styrelsen konstaterar att inget hänt med hemsidan annars. 

Mari ska fixa med styrelselistan på gmail. 

Hans ska fixa så att föreningen äger domänen mlsv.se 

 

D) Utskick till potentiella stödmedlemmar 

Rapport HF 

Hans har skickat till 47 st potentiella medlemmar. Många har svarat och skrivit att de ska behandla 
frågan på kommande styrelsemöte. Ingen har betalat in. 

 

E) Externa kontakter/rapporter 

Artikel i Skolvärlden om stämningen mot Skolverket, Expressen och Aftonbladet nämnde också 
stämningen 

https://skolvarlden.se/artiklar/skolverket-stams-for-diskriminering-nationella-prov 
 
https://www.aftonbladet.se/a/3J7oOP 
 
https://www.aftonbladet.se/a/3J7oOP 
 
Styrelsen konstaterar att stämningen har uppmärksammats en del i media. 

 

F) Inkomna förfrågningar 

Inga. 

 

G) Nyhetsbrev 

Rapport SB 

Ej klart. Susanne skickar ut ett utkast till styrelsen i slutet på nästa vecka 

 

H) Samverkansformer andra organisationer 

Rapport HF + SB 

Förslag till avtal i samarbete med DHR. Utkast kommer gå ut till styrelsen. Arbetsgruppen 
återkommer och punkten läggs till handlingarna.  

 

I) Skypetelefon till föreningen  

Hans har kollat vad det skulle kosta att föreningen har en telefon via Skype för kontaktat med 
medlemmar och andra utanför egna telefonnummer. 540.-/år för 2000 minuter.  

Beslut att inte skaffa en skypetelefon i dagsläget.  

https://skolvarlden.se/artiklar/skolverket-stams-for-diskriminering-nationella-prov
https://www.aftonbladet.se/a/3J7oOP
https://www.aftonbladet.se/a/3J7oOP
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J) VB 2020 och VP 2021 

Beslut: diskutera VP 2021 utifrån VP 2020 på nästa styrelsemöte. 

Verksamhetsberättelse: beslut att Jessica tar huvudansvar och Susanne medverkar som bollplank 

 

K) per capsulam beslut om medlemskap 

Dokumenteras att per capsulam beslutet togs (Styrelsen beslutar att medlemsavgifter som 
betalas in under november och december 2020 också ger medlemmen medlemskap i 
DRDS under 2021). Beslutet togs den 30 december 2020. 
 

7. Pågående ärenden 

Rättsfall CRPD – bifogat utfall från Funktionsrättskommittén.  

Inget hänt sedan sist. Tolkprojektet pågår. Regeringen ska svara kommittén och de har till maj på sig. 

Rättsfall 3.2 – kulturbyggnader och tillgänglighet – underlag från Lars-Göran finns sedan tidigare 
(förra mötet?) 

Ärendet bordlagt till när verksamheter öppnas igen efter coronapandemin. 

Rättsfall 7.2 – synnedsättningar och kollektivtrafik – Rapport Talerättsfonden, rättsutredning? 

Väntar på stämningsansökan/bevisning i samarbete med SRF.  

Stellan har haft kontakt med Anna Quarnström men ingen bekräftelse på hur det går. Tidigare               
uppgift om att det blir mer resurser 2021 så kanske är det därför det tar tid.  

Stellan ska ringa Anna. 

 

Rättsfall 9 – dyslexi och nationella prov 

Avslag från HD samtliga fall. 

Ola och Stellan vill driva 1 fall vidare till Europadomstolen och ett annat fall vidare till 
CRPD-kommittén.  

 

Rättsfall 9.2 (Skolverket) – dyslexi och nationella prov.  

Stämningsansökan inskickad. Administrativ avgift för denna överförd till Talerättsfonden. 

Skolverket har fått avstånd med svaromålet till 20 januari. 

 

Teknisk paus 5 minuter. Mötet återupptas kl 19.13 

 

Rättsfall 15 – otillgängliga automatbensinstationer och kortautomater – Rapport Talerättsfonden, 
stämning? 

Rättsutredning bifogad SG 

Vi har två fall mot 2 bolag. Förhandlingar med bolagen under januari och stämningsansökan under 
februari. DHR finansierar.  
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Beslut: föreningen stödjer att rättsliga åtgärder vidtas. Föreningen går vidare med stämning i ärende 
15 om en förlikning inte nås.  

 

Rättsfall 16 – otillgängliga utlämningsställen 

Rättsutredning pågår.  

 

Rättsfall 17 – Rätt till stöd och anpassning i förskolan och grundskolan 

3 ärenden – Talerättsfonden har sagt ja till att åta sig dem.  

2 ärenden ganska nya och 1 ärende nästan klart. Samarbete med Emmy från 
Antidiskrimineringsbyrån Nord och ersättare till Aida på Antidiskrimineringsbyrån Syd. 

 

8.  Kommande ärenden  

i) Rätten för skäliga anpassningar i högstadiet för barn med ADHD (KM).  

Ny kontakt via infomejlen. Susanne har pratat med förälder. Grunduppgifter enligt 
frågemall kommer senare inför styrelsemötet.  

Susanne presenterar ärendet utifrån frågemallen. Beslut att tillfråga TF att ta sig an ärendet och vi får 
se om TF hittar ett ombud och tillfråga TF att ärendet läggs i samma rättsaktion.  

Förslag: att driva pilotfall och sedan skapa underlag så att andra kan fortsätta driva mängdärenden. 
Beslut: svara detta på förfrågningar som kommer in. 

Ola Linder lämnar mötet. 

ii) kollektivtrafiken i Jönköping 

Hans berättar om inslag i radio om fallet. Där uttalar sig myndighetspersonen att chaufförer inte kan 
neka person med funktionsnedsättning att komma av.  

Lars Lindberg lämnar mötet. 

Beslut att Hans fyller i frågemallen. Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte. 

 

9. ”Kommunikationsplanen” 

Inget nytt. 

10. Projekt mm - bordläggs 

i) Teckentolk och kontantstöd (utveckling från Rättsfall CRPD)  

Inledningsseminarium hölls 2020-12-16 klockan 17.30-19.00 om fallet. Rapport OL 
 

ii) Diskussion om DRDS kan göra något åt domstols- och lagtrots i förvaltningsrättsliga 
ärenden (utifrån IVO och de fall som nu är aktuella). DRDS ska ju inte syssla med 
socialrättsliga frågor. Samtidigt ligger områden som rätt till rättshjälp och att kanske själv 
stämma förvaltningsmyndighet (kommun) när stöd uteblir. I de fall vi ser nu i media rör 
det sig väl också snarast om våld och tortyrliknande förhållanden. Brott mot flertal 
artiklar i CRPD 
 

Har DRDS ett ansvar här? Hur kan vi i så fall bäst lyfta frågan?  
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Stellan är engagerad i fall och påverkansarbete redan. Jag, Susanne tänker att detta kan vara något 
att utreda och eventuellt söka projektmedel för.  

 
11. Kommande mötesdatum 2020 

09.02.2021 18:00 – 20:00 

09.03.2021 18:00 – 20:00 
 

12. Övriga frågor – bordläggs. 

i) Starta planering 2021 för större event. Vad ska vi göra under året i form av t.ex. 
seminarier o.dyl?  Det går att söka medel från Nordens välfärdscenter har projektmedel 
för större samverkansprojekt med sista ansökningsdag 28 februari 2021. 

ii) DO – bordlagt från styrelsemöte 2020-10-07 
iii) Diskussion om samarbeten 

 

12. Mötets avslutande 

              Mötet avslutas kl 20.06. 


