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Arbetsdomstolen
Box 2018
103 11 STOCKHOLM

Ansökan om stämning
Kärande:

Diskrimineringsombudsmannen
Box 3686
103 59 Stockholm

Företrädd av:

Processföraren Johanna Nilsson
Adress som ovan
E-post do@do.se och johanna.nilsson@do.se
Telefon 08-120 20 735

Svarande:

Städbolaget
Adress

Saken:

Diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567)

Diskrimineringsombudsmannen (DO) ansöker härmed om stämning mot
Städbolaget. Städbolaget är inte medlem i någon sådan arbetsgivarorganisation
som avses i 6 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.
DO för som part talan för med stöd av 6 kap. 2 § diskrimineringslagen
(2008:567, DL). A.A. har medgett att DO för hennes talan. A.A. är inte medlem
i någon arbetstagarorganisation.

Yrkanden
DO yrkar att Städbolaget förpliktas att till A.A betala diskrimineringsersättning
med 40 000 (fyrtiotusen) kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från dagen för delgivning av stämning till dess full betalning sker.
DO yrkar också ersättning för sina rättegångskostnader med ett belopp som
kommer att anges senare.

Sammanfattning av grunderna för talan
B.B., ställföreträdare för Städbolaget (bolaget), har i samband med att A.A.
sökt arbete i bolaget, den 16 april 2016 skickat en rad sms-meddelanden till
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E-post do@do.se
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Besök Torsgatan 11, Stockholm

A.A. Sms-meddelandenas innehåll har kränkt A.A:s värdighet och har haft
samband med A.A:s utländska härkomst och därmed hennes etniska
tillhörighet.
Detta innebär att Städbolaget har utsatt A.A. för diskriminering i form av
trakasserier strid med 2 kap. 1 § jämfört med 1 kap 4 § punkten 4 DL.
Städbolaget ska därför betala diskrimineringsersättning till A.A. för den
kränkning som diskrimineringen har inneburit enligt 5 kap. 1 § DL.

Omständigheter
A.A. är arbetssökande och inskriven hos Arbetsförmedlingen. Den 15 april
2016 blev hon uppringd av Städbolaget s företrädare B.B. . Under samtalet
bestämdes att A.A. och B.B. skulle träffas hemma hos A.A. för en
anställningsintervju den 17 april 2016. Den 16 april 2016 ångrade sig A.A. och
meddelade B.B. per sms, via sin mans mobiltelefon, att hon inte längre var
intresserad av tjänsten. B.B. svarade genom att skicka en rad kränkande sms,
bilaga 3, där hon bland annat skriver ”fuck you”,”bara ut och jobba era jävla
invandrare och latmaskar och ge fan i att utnyttja det svenska systemet”, ”jävla
fuskare” och ” åk hem era jävla blodsugare”.

Bevisning
Muntlig bevisning

Förhör under sanningsförsäkran med A.A. A.A. ska höras om sina kontakter
med B.B., om B.B. s beteende gentemot A.A. samt hur A.A. har upplevt B.B:s
beteende gentemot henne.
Förhöret åberopas till styrkande av att B.B. har skickat kränkande sms, med de
ordalydelser som framgår av bilaga 3, till A.A. samt till styrkande av
skäligheten i det yrkade beloppet.
Skriftlig bevisning

Sms-meddelanden, bilaga 3, åberopas till styrkande av att B.B. har sänt
kränkande sms, med de ordalydelser som framgår av sms-meddelandena, till
A.A.
Johanna Nilsson
Bilagor:
1. Rättegångsfullmakt
2. Registreringsbevis
3. Sms-meddelanden
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