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Disability Rights Defenders Sweden Protokoll från styrelsemöte 2020-02-09 kl. 18.00 

 

Deltagare: Anna Zoteeva, Mari Siilsalu, Susanne Berg, Jessica Smaaland, Lars-Göran Wadén, 

Stellan Gärde, Ola Linder.  

Förhinder: Lars Lindberg, Hans Filipsson.  

 

1. Mötets öppnande 

 

2. Val av mötesordförande: Susanne Berg 

 

3. Val av protokollförare: Ola Linder 

 

4. Val av justerare: Anna Zoteeva 

 

5. Fastställande av dagordningen 

 

6. Administrativa frågor 

 

A) Ekonomisk rapport: nya medlemmar och stödmedlemmar har gett lite intäkter sedan förra 

mötet.  

 

B) Hemsidan: Överflyttning till egen server pågår. 

 

C) Utskick till potentiella stödmedlemmar: Styrelsen har kontakt med potentiella nya 

stödmedlemmar efter utskick. 

 

D) Nyhetsbrev och påminnelse om medlemsavgift 2021: Har gått ut i början av februari 2021, 

ett till medlemmar och ett till stödmedlemmar. 

 

E) Externa kontakter/rapporter: Seminarium 19/1 2021 på Stockholms universitet om fallet 

Rickard Sahlin mot Sverige. Stämningen mot Skolverket har uppmärksammats i media och 

utanför funktionshinderrörelsen. Artikel utvecklas av Stellan om bristerna kring tillämpning 

av diskrimineringslagens regler.  

 

F) Inkomna förfrågningar: Besvaras löpande per mail. 

 

G) Samverkansformer andra organisationer. 

 

H) VB 2020 och VP 2021: Susanne och Jessica ska ta fram verksamhetsberättelse, Jessica har 

börjat lite. Verksamhetsplan bör diskuteras i styrelsen på möten och per mail. Några 

diskussionspunkter: 

  

- ILU-projektets budget kan ev. användas för att arvodera en studentuppsats om 

skadestånd för människorättskränkningar som hänför sig till FN-konventioner 
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om mänskliga rättigheter, exempelvis via konstateranden via 

övervakningsorgan. Ev. behövs ett komparativt inslag om rättsmedel för denna 

typ av situation.  

- Ska fler rättsaktioner starta under året? 

- Lansering av hemsidan. 

- Seminarium riktade till stödmedlemmar respektive medlemmar med fokus på 

dialog om strategiska diskrimineringsfrågor att driva.  

- Utlysning via Nordens välfärdscenter. Ev. möjligt att söka för en Baltic 

Summer School.  

- Förutsättningar att anlita externa jurister och vilka utmaningar det innebär. 

Susanne och Jessica ska ta reda på vad det innebär skattemässigt.  

 

7. Pågående ärenden 

 

Rättsfall Rickard Sahlin mot Sverige  

Inget hänt sedan sist. Regeringen ska svara kommittén någon gång i mars 2021. 

 

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? 

Talerättsfonden har fått i uppdrag att utreda ett ärende. Talerättsfonden har kontakt med SRF. 

Det verkar finnas personer som kan vara käranden i mål i Göteborg, Malmö och Västernorrland. 

Den rättsliga regleringen är i princip utredd i rättsfallet som rörde Örebro. Föreningen behöver 

kontakta SRF; Susanne mailar en förfrågan om ett digitalt möte med SRF, Stellan och Ola. 

 

Rättsfall 9 – dyslexi och nationella prov 

Beslut att inte meddela prövningstillstånd från HD samtliga fall. 

Ska vi föra fall vidare till Europadomstolen (senast 12 april) och CRPD-kommittén? Stellan 

tar på sig att rättsutreda frågan om rättvis rättegång i EKMR artikel 6; talerätt? Det behövs 

någon som kan utreda möjligheten att klaga till CRPD-kommittén. Susanne pratar med Paul 

om kartläggning av rättspraxis.  

 

Rättsfall 9.2 (Skolverket) – dyslexi och nationella prov.  

Stämningsansökan inskickad. Skolverket ska ha svarat 20 januari. Föreläggande att svara 15 

februari; styrelsen har idag fått svaromålet till handa.  

 

Rättsfall 15 – otillgängliga automatbensinstationer och kortautomater – Rapport 

Talerättsfonden, stämning? 

Bolagen har fått kravbrev riktade mot sig i början av februari 2021 om att redovisa sin 

inställning och en hemställan om samtal. Svar avvaktas. 
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Rättsfall 16 – otillgängliga utlämningsställen 

Rättsutredning pågår. Ingen kontakt finns med förbund. Hans/DRDS bör kontakta DHR om 

samarbete. Ärendet prioriteras ned något pga. Ingen risk för preskription. 

 

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

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

familjerna. Sakframställan och rättsliga grunder i princip klara. 

2 ärenden ganska nya och 1 ärende nästan klart. Samarbete med Emmy från 

Antidiskrimineringsbyrån Syd och förhoppningsvis ersättare till Aida på 

Antidiskrimineringsbyrån Norr. 

Talerättsfonden tillfrågad om ett fjärde ärende (Sigtuna). 

Susanne har frågat Autism och aspergerförbundet om ett möte för att diskutera samarbete.  

 

8.  Kommande ärenden  

i) kollektivtrafiken i Jönköping 

Hans fyller i frågemallen. Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte. 

 

9. ”Kommunikationsplanen” 

Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte. 

 

10. Projekt mm - bordläggs 

i) Tolktjänst och kontantstöd (utveckling från Rättsfall CRPD)  

Slutseminarium 23 mars 2021 kl. 17:30 med ILI och STIL. 

 

11. Kommande mötesdatum 2020 

 

210309 18:00 – 20:00 

210406 18:00 – 20:00 

Årsmöte behöver bokas och börja förberedas på nästa styrelsemöte. 

 

12. Övriga frågor  

 

Diskussion om att ny DO har tillträtt. 

 

”Överenskommelse kommunikation” i föreningens Google Drive behöver behandlas på nästa 

styrelsemöte.  

 

12. Mötets avslutande 

Susanne avslutar mötet kl. 20:04. 


