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Ansökan om stämning 
Kärande: Diskrimineringsombudsmannen 

Box 3686 
103 59 Stockholm 

Företrädd av: Processföraren Anna Rosenmüller Nordlander 
Adress som ovan 
E-post do@do.se och                             
anna.rosenmuller-nordlander@do.se 
Telefon 08-120 20 762 

Svarande: Restaurang Michael Man Aktiebolag (556471-0647)  
Box 455 
801 06 Gävle 

Saken: Diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) 

______________________________ 

 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) ansöker härmed om stämning mot 
Restaurang Michael Man Aktiebolag. 

DO för som part talan för A.S. och L.S. med stöd av 6 kap. 2 § 
diskrimineringslagen (2008:567, DL). A.S. och L.S. har medgett att DO för 
deras talan. 

Yrkanden 

DO yrkar att Restaurang Michael Man Aktiebolag förpliktigas 

-att till A.S. utge 15 000 kr i diskrimineringsersättning.  

-att till L.S. utge 10 000 kr i diskrimineringsersättning. 

 På beloppen yrkas ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för 
delgivningen av stämning till dess full betalning sker. 
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DO yrkar också på ersättning för rättegångskostnader med ett belopp som 
kommer att anges senare. 

Sammanfattning av grunderna för talan 

Restaurang Michael Man Aktiebolag (bolaget) har den 18 maj 2013, i samband 
med att A.S., L.S. och E.M.B. besökte bolagets restaurang Karaoke-Bar 
Bilagan som villkor för alkoholservering till sällskapet uppställt som krav att 
endera L.S. eller E.M.B. skulle avstå från alkohol eftersom A.S. använder 
rullstol.  

Bolaget har därigenom missgynnat A.S.. A.S. har behandlas sämre än någon 
annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar 
situation. Missgynnandet har skett av skäl som har samband med A.S.s 
funktionshinder. 

Bolaget har även missgynnat L.S. som på grund av det uppställda villkoret blev 
tvungen att avstå från alkohol. L.S. har behandlats sämre än andra behandlas, 
har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation. 
Missgynnandet har skett av skäl som har samband med A.S.s funktionshinder.  

Detta innebär att bolaget har utsatt A.S. och L.S. för diskriminering i strid med 
2 kap. 12 § DL jämfört med 1 kap. 4 § DL. Bolaget ska därför betala 
diskrimineringsersättning för den kränkning som diskrimineringen har 
inneburit enligt 5 kap. 1 § samma lag. 

Omständigheter 

A.S. är 22 år gammal. Hon har en cp-skada och använder rullstol. L.S. är 23 år 
gammal och syster till A.S.. Den 18 maj 2013 besökte systrarna S. och deras 
mor E.M.B. KaraokeBar Bilagan som ägs av Restaurang Michael Man 
Aktiebolag. L.S. gick fram till baren för att beställa en öl till sig själv, en drink 
till E.M.B. och en cider till A.S.. Bartendern sa då att en i sällskapet var 
tvungen att vara nykter eftersom A.S. använde rullstol. Bartendern hänvisade 
till sin chef och sa att det var han som hade bestämt det. E.M.B. bad att få tala 
med chefen som bekräftade att en person måste vara nykter om det finns någon 
i sällskapet som använder rullstol. L.S. avstod från att beställa ölen och 
betalade för cidern och drinken. Ingen i sällskapet hade druckit alkohol före 
besöket på restaurangen. 

Bevisning 

DO åberopar för närvarande ingen bevisning. 

 

 

Övrigt 
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Ansökningsavgiften 2 800 kronor har betalats till tingsrättens plusgirokonto 
814033-7. 

 

Anna Rosenmüller Nordlander 

Bilagor 

1. Registreringsbevis  
2. Rättegångsfullmakt 
3. Kvitto på betald ansökningsavgift 
4. Utdrag ur DO:s arbetsordning (utvisande att fullmakten har utfärdats i 

behörig ordning) 
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