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Ansökan om stämning
Kärande:
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Företrädd av:

Processföraren Marie Nordström
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E-post do@do.se och marie.norstrom@do.se
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Svarande:

Nya Möllers Bageri & Konditori AB
Org.nr 556718-3867
Regementsgatan 15
271 41 YSTAD

Saken:

Diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567)

______________________________

Diskrimineringsombudsmannen (DO) ansöker härmed om stämning mot Nya
Möllers Bageri & Konditori AB. Nya Möllers Bageri & Konditori AB är inte
medlem i någon arbetsgivarorganisation.
DO för som part talan för S.Å. med stöd av 6 kap. 2 § diskrimineringslagen
(2008:567, DL). S.Å. har medgett att DO för hennes talan. S.Å. är numera
medlem i Hotell- och restaurangfacket som har avstått från att föra hennes
talan.

Yrkanden
DO yrkar att Nya Möllers Bageri & Konditori AB förpliktas att till S.Å. betala
diskrimineringsersättning med 100 000 (etthundratusen) 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.
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Sammanfattning av grunderna för talan
Bagaren M.Å. har utsatt S.Å. för sexuella trakasserier under hennes anställning
som kassabiträde hos Nya Möllers Bageri & Konditori AB. De sexuella
trakasserierna har bestått av ovälkomna blickar, kommentarer och förslag av
sexuell natur som har kränkt S.Å:s värdighet.
Nya Möllers Bageri & Konditori AB har härigenom utsatt S.Å. för sexuella
trakasserier enligt 1 kap. 4 § p 4 och för diskriminering i strid med
2 kap. 1 § DL.
Detta innebär att Nya Möllers Bageri & Konditori AB ska betala
diskrimineringsersättning för den kränkning som diskrimineringen har
inneburit enligt
5 kap. 1 § DL.

Omständigheter
S.Å. (född 1992) är bosatt i Ystad och har haft en anställning som kassabiträde
hos Nya Möllers Bageri & Konditori AB (bolaget). Hon började provjobba hos
bolaget en vecka från och med den 15 juni 2014. Bagaren M.Å. erbjöd henne
därefter anställning. Hon hade en allmän visstidsanställning hos bolaget från
och med den 23 juni till och med den 30 september 2014. S.Å. arbetade även
den 1 ̶ 2 oktober samt den 27 oktober 2014 hos bolaget.
Redan någon vecka efter att S.Å. hade påbörjat sin anställning började bagaren
M.Å. kommentera hennes kropp. Vid ett tillfälle sa han att hon inte skulle dra
åt förklädet så hårt eftersom han blev helt till sig om hon gjorde det. Vid ett
annat tillfälle när S.Å. kom till arbetet frågade M.Å. om det var kallt ute och
om hennes bröstvårtor var styva. Han har dagligen stirrat på S.Å:s bröst och
rumpa. Han har även återkommande stått alltför nära henne och tittat ner på
hennes bröst. Vid något tillfälle har han i samband med detta sagt att han inte
kunde koncentrera sig. S.Å. har sagt ifrån att M.Å. inte fick titta på hennes
bröst på det sättet. Han har då reagerat med att bli sur och har svarat något i stil
med att luften är fri.
Vid ett tillfälle, den 2 oktober 2014, frågade S.Å. om M.Å. kunde plocka upp
deg som jäst över i kylen. M.Å. ställde sig då alltför nära S.Å. och tittade på
hennes bröst varpå hon sa ifrån. M.Å. frågade då om han fick klämma på
hennes bröst och smeka henne. S.Å. sa ifrån och gick iväg. M.Å. följde efter
henne och frågade om han inte kunde få smeka lite eller få smaka på hennes
underliv.
Övriga omständigheter av betydelse

Den 3 oktober 2014 lämnade S.Å. in en polisanmälan om de sexuella
trakasserierna. En förundersökning pågår med anledning av polisanmälan.
F.A. är chef i bolaget. När F.A. inte har varit tillgänglig på arbetsplatsen har
M.Å. fattat beslut som har rört personalen och verksamheten. Det står klart att
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M.Å. företräder arbetsgivaren i den mening som avses i 2 kap. 1 § sista stycket
DL.
S.Å. mådde så dåligt på grund av de sexuella trakasserierna att hon blev sjukskriven den 10 oktober 2014. Hon försökte återgå i arbete den 27 oktober men
försämrades på nytt. S.Å. är fortfarande helt sjukskriven.

Bevisning
DO åberopar för närvarande ingen bevisning.

Marie Nordström

Bilagor
1.
2.

Rättegångsfullmakt
Registreringsbevis
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