
ARBETSDOMSTOLEN TREDSKODOM Dom nr 66114 
2014-10-08 

Postadress 
Box 2018 
103 11 STOCKHOLM 
Besöksadress 
Stora Nygatan 2 A och B 

Telefon 
08-617 66 00 
Telefax 
08-617 66 15 

Expeditionstid 
Måndag-fredag 
09.00-12.00 
13.00-15.00 

kansliet@arbetsdomstolen.se 
www.arbetsdomstolen.se 

Mål nr A 11 7114 
Stockholm 

KÄRANDE 
Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, l 03 59 Stockholm 
Ombud: processföraren Anna Rosenmuller Nordlander, adress som ovan 

SVARANDE 
IT & Web i Norden AB, 556902-6106, Box 432, 211 65 Malmö 

SAKEN 
missgynnande enligt föräldraledighetslagen 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har framställt yrkanden och angett 
grunder på sätt som framgår av stämningsansökan och komplettering, se 
domsbilaga l och 2. 

Arbetsdomstolen har den 25 juni 2014 utfårdat stämning mot IT & Web i 
Norden AB (bolaget) med erinran om att tredskodom kan komma att meddelas 
om skriftligt svaromål inte inkommer inom föreskriven tid, dvs. tre veckor efter 
delgivning. Bolaget har den l Oseptember 2014 delgetts stämningen genom sär
skild delgivning med juridisk person. Bolaget har inte inkommit med svaromål 
inom föreskriven tid. 

DO har yrkat att talan ska bifallas genom tredskodom. DO har vidare yrkat 
ersättning för rättegångskostnader. 

Domskäl 

Eftersom bolaget inte inkommit med svaromål inom föreskriven tid och då 
DO:s framställning av omständigheterna i målet innefattar laga skäl för yrkan
dena ska talan bifallas genom tredskodom. Yrkad ersättning för rättegångs
kostnader får anses skälig. 
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Domslut 

l. Arbetsdomstolen förpliktarIT & Web i Norden AB att till 

betala l 00 000 kr i allmänt skadestånd, med ränta på beloppet enligt 6 § ränte

lagen från den l O september 2014 till dess betalning sker. 


2 . Arbetsdomstolen förpliktar IT & Web i Norden AB att till 

betala 

- 952 kr, med ränta på beloppet enligt 6 § ränteJagen från och med den 

25 februari 2 O 14 till dess betalning sker, 

- 7 620 kr, med ränta på beloppet enligt 6 § ränteJagen från och med den 

25mars 2014 till dess betalning sker, 


- 4 020 kr, med ränta på beloppet enligt 6 § ränteJagen från och med den 25 maj 

2014 till dess betalning sker. 


3. Arbetsdomstolen förpl iktarIT & Web i Norden AB att ersätta 

Dislaimineringsombudsmatmen för rättegångskostnader med 3 726 kr avseende 

ombudsarvode, med ränta enligt 6 § ränteJagen från dagen för denna dom till 

dess betalning sker. 


Rätt till återvinning 

IT & Web i Norden AB har rätt att hos Arbetsdomstolen söka återvinning inom 
en (l) månad från den dag domen meddelades. Söks återvilllling inom derma tid 
tas handläggningen upp på nytt. Allilars står domen fast. Ansökan om 
återvinning ska göras skriftligen hos Arbetsdomstolen. 

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson 

Rättssekreterare: Lotta Bodelius 
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