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Disability Rights Defenders Sweden 
 

Dagordning styrelsemöte via Zoom 2020-10-07 kl. 18.00 

Deltagare: Mari Siisalu, Ola Linder, Susanne Berg, Stellan Gärde, Lars-Göran 
Wadén, Lars Lindberg, Hans Filipsson (fr p. 7), Jessica Smaaland, Anna Zotééva 

 
1. Mötets öppnande 
 

2. Val av mötesordförande 

Mari Siisalu 
 

3. Val av protokollförare 

Anna Zotééva 
 

4. Val av justerare 

Lars-Göran Wadén 
 

5. Fastställande av dagordningen 

En punkt om DO läggs till under övriga frågor 

Olas fråga om försvarsmakten under övriga frågor 

Med dessa ändringar fastställs dagordningen  
 

6. Administrativa frågor 
 

A) Ekonomisk rapport 

Inte mycket har hänt 

2 nya medlemmar under september (kanske) – medlemsavgifterna har kommit in. Jessica 
skickar aktuell medlemslista till Mari.  

Ca 3000 avsatt för pågående fall 

En faktura på bokföringsprogrammet har kommit 

 
B) Föreningens ändringar hos Swedbank 

Susanne har inte fått svar än. Susanne och Jessica ska kolla om Mari kan få fullmakt. Vi 
väntar på Swedbank. Susanne ringer Swedbank och kollar i början av nästa vecka.  
 

C) Hemsidan  
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Ingen uppdatering 

 
D) Utskick till potentiella stödmedlemmar 

Frågan bordläggs. 

 

E) Externa kontakter/rapporter 

Ingen uppdatering 

 
F) Inkomna förfrågningar via info@mlsv.se 

Ingen uppdatering.  

Hans ansluter sig till mötet. 
 

7. Pågående ärenden 

Rättsfall CRPD – bifogat utfall från Funktionsrättskommittén.  

Rickard Sahlin vann i CRPD-kommittén. Kommittén tittar inte på kostnadsfrågan. Helheten 
har bedömts, nationella rättsmedel undermåliga. Rickard hade rätt att vara med i dialog med 
DO och vara med i förhandlingar om vilka rättsliga åtgärder som vidtas och vilka grunder 
som anförs.  

Vad saknas? Uttalanden om progressivt genomförande, tydligt ställningstagande att 
bedömningen att tolktjänster borde ha tillhandahållits 

Sveriges dövas riksförbund, Ola, Susanne och Rickard har haft möte om nästa steg.  

Nästa steg: kompensation till Rickard, och vad betyder fallet mer generellt för det svenska 
systemet?  

Utredning om tolktjänster pågår nu.  

Kanske söka pengar från ILU (Independent Living i utvecklingen, STILs fond) så att Ola kan 
skriva en analys om fallet. Föreningen bifaller förslaget att söka pengar. 

 

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

Lars-Göran fortsätter titta på vilka kulturbyggnader som kan vara aktuella. Men vi måste 
besöka verksamheterna för att vara säkra på hur det ligger till med tillgänglighet där.  

HD, JO, konstmuseet på Uppsala slott, Birkamuseet är möjliga alternativ. Hans, Lars-Göran 
och Jessica ska försöka besöka några av lokalerna. Susanne ska kolla ang pågående 
renoveringar av vissa lokaler och se om de väljer bort tillgänglighetsåtgärder.  

Stellan Gärde hör av sig ang HD.  

 

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

mailto:info@mlsv.se
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Västernorrland har kommit in. Bra underlag från Göteborg. I Malmö har man ändrat policy. 
Svårt med att ta fram bevisning, men det är på gång.  

Nästa rapport till styrelsen i november (utkast på stämningsansökan, bevisning). Stellan 
skickar underlag 4-5 dagar innan styrelsemötet i november.  

 
Rättsfall 9 (Malmö och Huddinge) och 9.2 (Skolverket) – dyslexi och nationella prov. 
Talerättsfonden – rättsutredning 9.2. stämning? 

Alla tre överklaganden har kommit styrelsen till handa.  

Pressmeddelande om fallet är tänkt att handla både om HD-domarna och om stämningen av 
Skolverket, de måste publiceras ihop, annars blir det oklart varför vi stämmer staten igen. 
Susanne och Stellan håller i detta. 

Insatserna behöver samordnas inför stämningen av skolverket (också med autismförbundet).  

Presskonferens på tisdag nästa vecka 13/10, kl 10.30, pressmeddelandet och inbjudan 
skickas ut på fredag. Bengt från Dyslexiförbundet, Emmy Kjällhed, Stellan och Susanne Berg 
är med på presskonferensen. 

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

Med stöd av DHR. Rättsutredning pågår.  

Lars-Göran har fått ett svar från företaget. De föreslår att en från personalen hjälper till en 
fredagskväll kl 11. Göran svarar och begär telefonnummer som företaget hänvisade till.  

Föreningen är inte omnämnda i DHR:s notis om fallet. Föreningen kommer att skicka kort 
beskrivning om föreningen och dess arbete till DHR, Hans gör det.   

10.  Kommande ärenden 

i)  Schenker  

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. Hans har frågat om Byggnadsnämnden har fattat något beslut gällande tidigare 
anmälningar om Rosa Pantern. Han har inte fått svar än. Hans inväntar svar, om kommunen 
inte svarar så ringer Hans i början av nästa vecka.  

8/10 kommer Hans att dokumentera bevisning. Hans fortsätter att jobba med fallet.  

 

ii)  Rätten till stöd och strategier för kommunikation i förskolor för barn med autism. 

Från Stellan: Kontakt med jurist Aida Babakirad från ADB Stockholm Norr (Sensus 
Stockholm-Gotland). Ett ärende aktuellt nu mot Österåkers kommun.  

Autism och Aspergerförbundet ska göra en undersökning av ett barn och nödvändiga 
anpassningar. Flera byråer har liknande ärenden.  

Hans lämnar mötet. 
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Diskussionen om rollfördelningen mellan Talerättsfonden och DRDS. Är det talerättsfonden 
eller föreningen som ska ha kontakt med klienter och driva fall? Föreningen ska driva fall 
som medlemmar kontaktar föreningen om. Inget beslut i ärendet fattas på grund av 
diskussionen om ombytta roller för talerättsfonden och DRDS. Vi avvaktar till nästa 
styrelsemöte.  

 

iii) Från Anna angående Edith som nekas medicin för ovanlig sjukdom. Anna har kontakt 
med familjen. Artiklarna nedan beskriver fallet. 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7Klgbo/edith-3-har-ovanlig-sjukdom--nekas-
medicin?fbclid=IwAR0G6Pa7DvjgxeVVJQgWL1l1iyPFSHV70e6f1Kyr1_LovUUGIzEs_ujpkdo  

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/treariga-ediths-sjukdom-blir-varre-och-varre-
men-regionen-har-inte-rad-med-hennes-
medicin?fbclid=IwAR0hievhpNSFVqtxL_dAik0uSSCbLI_qUAd2l3HmO5NCz6ms74CW_npYckY  

https://www.dn.se/sverige/edith-3-lider-av-ovanlig-sjukdom-far-inte-medicin/  

Föreningen avvaktar med beslut. Anna skickar mer underlag till föreningen om tidsplan och 
diskrimineringsaspekt.  

10. ”Kommunikationsplanen” 

Bordläggs.  
11. Kommande mötesdatum 2020 
Mari påminner: styrelse möte hålls onsdagarna var fjärde vecka fram till och med december; 
4/11 och 2/12. 

Ett möte om relationen mellan talerättsfonden och föreningen bestäms på mail. Likaså övriga frågor 
som inte hanns med.  

11. Övriga frågor. 

i) Susanne – har tackat ja till att delta I DRD kick-off meeting on the 5th of November, 14.00 - 17.00: 
The ILI project "Disability Rights Defenders". Current project period we put our focus on the Nordic 
countries. Kick-off is aimed at discussing the future development of the network and potential co-
operations in the Nordic. Key speakers: Adolf Ratzka and Vibeke Melstrom (tbc) will share their point 
of view and vision as a basis for a discussion on what is needed and how the network can/should 
develop in general. Further, we want to discuss the Nordic focus, how and with whom to cooperate 
etc. To be able to discuss this we would like to hear some ideas and voices from different Nordic 
countries. Would you be willing to share your thoughts and ideas (5 min) from a Swedish 
perspective on that in the meeting?  

Vad behövs? Hur vill vi att nätverket ska utvecklas? Vilka i Norden vill vi samarbeta med? Annat? 
Bordläggs till kommande möte.  

DO – bordläggs till kommande möte. 

Fall om försvarsmakten – Ola. Bordläggs till kommande möte. 

12. Mötets avslutande 

Mötet avslutas kl 20.40.  
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