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måndag – fredag 
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13:00-15:00 

 

 
PARTER 
 
KÄRANDE 
Sikander Khan, 490217-3451 
c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 
106 61 Stockholm 
  
Ombud: Advokat Anders Karlsson 
Advokatfirman Salmi & Partners AB 
Box 3095 
103 61 Stockholm 
  
SVARANDE 
Stockholms Universitet 
106 91 Stockholm 
  
Ombud: Advokat Gustaf Dyrssen 
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB 
Norrmalmstorg 1 
Box 7009 
103 86 Stockholm 
  
Ombud: Advokat Sara Ribbeklint 
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB 
Box 7009 
103 86 Stockholm 
  
______________________ 
 
DOMSLUT 

Tingsrätten fastställer följande mellan parterna träffad förlikning. 

 

1. Stockholms universitet återtar avskedandet av Sikander Khan och utger till 

honom i ett för allt sjuhundratusen (700 000) kr.  

Beloppet, efter avdrag för preliminärskatt, ska betalas senast den 15 november 

2009. 
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2. Sikander Khan slutar sin anställning vid Stockholms universitet på egen 

begäran i samband med att ovanstående likvid utges; dock senast den 15 

november 2009.  

 

3. Parterna är överens om att inte motarbeta varandra och att inte, vare sig själva 

eller genom ombud, driva eller offentligt argumentera i frågor som varit 

aktuella i målen. 

 

4. Stockholms universitet ska utge sedvanligt tjänstgöringsintyg. 

 

5. Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.  

 

6. I och med denna förlikning är parternas samtliga mellanhavanden i anledning 

av tvisten i dessa mål slutligen reglerade. Ingendera parten har heller något 

krav av vad slag de vara må på den andra parten.  

        _______________________________________ 
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YRKANDEN M.M.  

 

Sikander Khan har, som talan slutligen bestämts, yrkat att Stockholms universitet till 

honom ska utge dels ett allmänt skadestånd om 120 000 kr, dels ett ekonomiskt 

skadestånd om 32 månadslöner beräknat på 43 500 kr, totalt 1 320 000 kr. På varje 

månadslön har yrkats ränta enligt 6 § räntelagen från den 25:e varje månad med början 

den 25 juni 2006 till dess betalning sker.  

 

Sikander Khan har vidare yrkat att tingsrätten ogiltigförklarar Stockholms universitets 

avskedande av honom.  

 

Därtill har Sikander Khan yrkat att Stockholms universitet ska förpliktas att till honom 

utge ett belopp om 100 00 kronor för brott mot lagen (1999:130) om åtgärder mot 

diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning.  

 

Som grund för käromålen har Sikander Khan uppgett att avskedandet av honom saknar 

laglig grund samt att universitetet i strid med lagen om åtgärder mot diskriminering i 

arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

underlåtit att utreda omständigheterna kring de av honom uppgivna trakasserierna.  

 

Stockholms universitet har bestritt samtliga Sikander Khans yrkanden, och vitsordat 

uppgiven lön som skälig i och för sig. Yrkandet om allmänt skadestånd i anledning av 

den påstådda diskrimineringen har vitsordats som skäligt i och för sig till ett belopp om 

75 000 kr.  

 

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.  
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---------------------------------------------- 

Parterna har inför utsatt huvudförhandling träffat den förlikning som framgår av 

domslutet och begärt att tingsrätten ska stadfästa förlikningen genom dom.  

 

DOMSKÄL 

Förutsättningar finns att genom dom stadfästa parternas förlikning.  
 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 1 (DV 401) 

Överklagande, ställt till Arbetsdomstolen, ska ha inkommit till tingsrätten senast  

den 2 november 2009. Prövningstillstånd krävs. 

 

 

 

 

 

Barbro Ahlbäck 
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I TVISTEMÅL
Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i
domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen.
Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrät-
ten. Överklagandet prövas av den hovrätt som
finns angiven i slutet av domen.

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen
för överklagande finns angiven på sista sidan i do-
men.

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får ock-
så motparten överklaga domen (s.k. an-
slutningsöverklagande) även om den vanliga ti-
den för överklagande har gått ut. Överklagandet
ska också i detta fall skickas eller lämnas till tings-
rätten och det måste ha kommit in till tingsrätten
inom en vecka från den i domen angivna sista da-
gen för överklagande. Om det första överklagan-
det återkallas eller förfaller kan inte heller ans-
lutningsöverklagandet prövas.

Samma regler som för part gäller för den som inte
är part eller intervenient och som vill överklaga ett
i domen intaget beslut som angår honom eller
henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte nå-
gon möjlighet till anslutningsöverklagande.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hov-
rätten fordras att prövningstillstånd meddelas.
Hovrätten lämnar prövningstillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av
det slut som tingsrätten har kommit till,

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går
att bedöma riktigheten av det slut som tings-
rätten har kommit till,

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpning-
en att överklagandet prövas av högre rätt, el-
ler

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva
överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrät-
tens avgörande fast. Det är därför viktigt att det
klart och tydligt framgår av överklagandet till hov-
rätten varför klaganden anser att prövningstillstånd
bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om

1. den dom som överklagas med angivande av
tingsrättens namn samt dag och nummer för
domen,

2. parternas namn och hemvist och om möjligt
deras postadresser, yrken, personnummer
och telefonnummer, varvid parterna be-
nämns klagande respektive motpart,

3. den ändring av tingsrättens dom som klagan-
den vill få till stånd,

4. grunderna (skälen) för överklagandet och i
vilket avseende tingsrättens domskäl enligt
klagandens mening är oriktiga,

5. de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas, samt

6. de bevis som åberopas och vad som ska styr-
kas med varje bevis.

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i
hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i
mål där förlikning om saken är tillåten förklara an-
ledningen till varför omständigheten eller beviset
inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med
överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett
förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska
han eller hon ange det och skälen till detta. Kla-
ganden ska också ange om han eller hon vill att
motparten ska infinna sig personligen vid huvud-
förhandling i hovrätten.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller
hans/hennes ombud. Till överklagandet ska bifo-
gas lika många kopior av skrivelsen som det finns
motparter i målet. Har inte klaganden bifogat till-
räckligt antal kopior, framställs de kopior som be-
hövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplys-
ningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefon-
nummer finns på första sidan av domen.
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