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Disability Rights Defenders Sweden 
 
Protokoll styrelsemöte via Zoom 2020-09-09 kl. 17.00 

Närvarande: Susanne Berg, Hans Filipsson, Mari Siilsalu, Stellan Gärde, Lars-Göran 

Wadén, Ola Linder.  

 

1. Mötets öppnande 17:05 av Hans Filipsson. 

 

2. Val av mötesordförande: Hans Filipsson. 

 

3. Val av protokollförare. Ola Linder. 

 

4. Val av justerare: Stellan Gärde.  

 

5. Fastställande av dagordningen. 

 

6. Administrativa frågor 

 

A) Ekonomisk rapport: Bordläggs. 

 

B) Föreningens namnbyte hos Skatteverket: Godkänt, nästa steg är att färdigställa och skicka 

vissa papper till Swedbank. Susanne och Jessica tar hand om det.  

 

C) Hemsidan: Information om föreningens namnbyte bör gå ut till olika organisationer som 

lämnar ut information på sina hemsidor. Utskick diskuteras av Susanne och Hans i nästa 

vecka. Hemsidan har uppdaterats något. Beslut: Föreningen avser registrera drds.se. ILI 

kontaktas om föreningen kan få ta över disabilityrightsdefenders.se.  

 

D) Utskick till potentiella stödmedlemmar: Inget nytt. 

 

E) Externa kontakter/rapporter: Malmö mot Diskriminering har pratat med ILI om strategisk 

processföring. Kontakt kan komma direkt till föreningen.  

 

F) Förslag om tidsram för protokoll och justering: Protokoll ska vara justerade och sända till 

styrelsen senast tio dagar efter mötet. Protokoll ska vara justerare senast en vecka efter mötet.  

 

G) Inkomna förfrågningar via info@mlsv.se.  

i) Förfrågan om stöd för att vända sig till AFAs skiljenämnd. Fråga om 

felbehandling, bristande diagnoser, brister i behandling till följd av detta. 

Diskrimineringsanspråk kan göras gällande senast två år efter 

skadetillfället, ännu kortare frister i arbetslivet. Vi svarar att det är 

osannolikt att detta omfattas av föreningens kompetensområde. 

Hänvisning till facket görs för kontakt med AFA. I övrigt verkar frågan 

vara komplex, vilket föreningen inte har kapacitet att hantera. Eventuellt 

kan en patientnämnd eller Sällsynta diagnoser vara mer kunniga i  

ärendet. Beslut: Mari svarar med utgångspunkt i detta och mallsvaret. 

 

ii) Fråga från förälder om stöd i skolan/BUP till barn med autism. Beslut: 

Ärendet är besvarat via mail.  
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7. Pågående ärenden 

 

Rättsfall 3.2 – kulturbyggnader och tillgänglighet: någon måste situationstesta en plats för att 

kunna gå vidare med ett specifikt objekt som ett ärende. Viss kartläggning via nätet återstår, 

jämför med de resultat som mailats på styrelselistan innan mötet. Covid-19 gör att det är 

svårare att hitta evenemang att gå på. JO:s entré är otillgänglig. Även Svea Hovrätt innehåller 

risker för bristande tillgänglighet. Någon skulle behöva undersöka JO och Svea Hovrätt, 

bordläggs. Beslut: Hans kan testa något objekt i Uppsala. 

 

Rättsfall 7.2 – synnedsättningar och kollektivtrafik: Rättsutredning ang diskriminering vid 

utrop i busstrafik pågår och nästa rapport kommer under september  – Stellan, jurist Anna 

Quarnström SRF + praktikant. 

 

Rättsfall 9 (Malmö, Huddinge och Örebro) – dyslexi och nationella prov: Stellan och Ola; 

överklagande till HD har skett i två fall och nästa vecka i det tredje. Därefter avvaktar vi 

beslut om prövningstillstånd. 

9.2 (Skolverket): Stellan; rättsutredning om stämning mot skolverket pågår och en 

rekommendation har skickats ut om att det är lämpligt att bara ansöka om stämning i ett fall – 

i taget. Troligen ligger ansökan om stämning klar nästa vecka och skickas ut till styrelsen - 

ombud Emmi Höjdefors Kjälled Jurist Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd. 

 

Rättsfall 14 – avslutat sedan förra mötet. 

 

Rättsfall 15 – otillgängliga automatbensinstationer och kortautomater: Rättsutredning ang. 

diskriminering vid kortbetalning vid bensin mackar pågår och ska vara klar i september – 

ombud Eugenia Rudenberg, eugenia.rudenberg@dhr.se.  

 

10. Kommunikationsplanen: bordläggs. 

 

11. Kommande mötesdatum 2020 

 

Mötena är satta till onsdagar var fjärde vecka till och med december; 7/10, 4/11 och 2/12.  

 

12. Övriga frågor 

i) Potentiellt nytt ärende – Schenker. Det går inte att välja utlämningsställe för 

leveranser. Rosa Pantern i Uppsala anmäld under anmälningsaktionerna kring 

2005 och Marschen för tillgänglighet. Idag ser det lika dåligt ut med tillgänglighet. 

Fråga om Schenker kan hållas ansvariga för att använda butiken. Beslut: Hans 

kollar upp om Byggnadsnämnden har fattat något beslut gällande tidigare 

anmälningar om Rosa Pantern.  

 

ii) Stellans sondering: det verkar finnas strukturell problematik kring rätten till stöd 

och strategier för kommunikation i förskolor för barn med autism. Ev. samordning 

med Antidiskrimineringsbyrå och Autism- och Aspergerförbundet. Styrelsen ser 

ett värde i att undersöka saken vidare. Beslut: Stellan återkommer i ärendet. 

 

13. Mötets avslutande kl. 18:47. 

 

Ola Linder vid protokollet. Justerat av Stellan Gärde. 200909, Stockholm. 
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