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Här hittar ni oss: 

Följ oss på Facebook: ST inom Sveriges domstolar 

Ni når oss i styrelsen på: 077- 410 22 33  

Eller per mail: info@stdomstol.org 

 

Vad är mer pågång: 

 

Vi hade styrelsemöte den 8 februari och tog 

beslut på att fortsätta med de höjda beloppen 

för synlighetsprodukter och fackliga aktiviteter. 

 

Vi sitter i förberedande lönediskussioner med 

de domstolar som saknar AO eller bara har 1 

AO. Det är alldeles för många som saknar 

inflytande på sina domstolar, kan man 

konstatera.  

 

Vi behöver arbetsplatsombud och 

skyddsombud på varje domstol. Under 2022 

kommer vi att jobba med de domstolar som 

saknar fackliga förtroendevalda. Det är ni som 

känner er domstol och ni behövs mer än 

någonsin. Kontakta oss om ni är nyfikna på 

uppdragen eller gå in på vår hemsida för mer 

info. https://st.org/st-inom-sveriges-domstolar 

 

På ST`s hemsida kan man läsa mer om 

uppdraget: 

https://minasidor.st.org/fortroendevald/rad-och-

stod 

 

Då blev det februari! 

Från snö högst uppe i landet till 

snödroppar i rabatten längst ner i 

Skåne… 

Det är dags att förbereda sig för lönesamtal 

och här hittar du information med 

förberedelser: 

https://minasidor.st.org/medlem/rad-och-

stod/lon 

 

I tidningen Publikt kan ni läsa om 

Stockholms tingsrätt: 

https://www.publikt.se/nyhet/nedskarningar-har-

skapat-stort-missnoje-pa-stockholms-tingsratt-

24073?fbclid=IwAR3nAoLnQ-

pNshl6D7r9WJLLdIVPbrtEMFv8J6MM0GOAQZJ

ZtLiZfe7XmVc 

 

Vi var där när man fattade detta katastrof 

beslut. Självklart motsatte vi oss det, men 

drar arbetsgivaren arbetsbrist kortet, så är 

det inte mycket man kan göra när det 

handlar om ekonomi. Om man redan ligger 

efter i arbetet så blir man inte effektivare 

med mindre personal och kan få ner 

arbetsbördan. Vill man inte lyssna på 

personalen som gör jobbet, ja då har man 

problem. Vilket uppenbarligen synliggörs i 

denna artikel. Vet att våra förtroendevalda 

på plats gör ett suveränt jobb där för våra 

medlemmar. Tack till er! 

Till dig som är förtroendevald: 

 

Påminnelse: 

Val av arbetsplatsombud – senast 31 mars 

2022 ska dessa vara klara och man väljs på 

2 år. Då vi fortfarande har restriktioner, så kan 

man ha dem digitalt.  

Protokoll skickas till arbetsgivaren och till 

info@stdomstol.org 

Mer information med förslag på innehåll i 

protokoll mm: 

https://st.org/st-inom-sveriges-

domstolar/nyheter 
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