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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 har hänt sedan sist: 

 

Det centrala avtalet blev klart och nu jobbar vi 

på med vårt lokala avtal. Man kan med fördel 

läsa innehållet i det centrala avtalet. Ha med 

er att det kan komma att ändras när det 

kommer ner till lokal-lokal nivå. Där för ber vi 

er vänta med att ha möte med medlemmarna 

då det lätt kan missförstås, att det som står 

där gäller oss. Vi kommer hålla er löpande 

informerade vad som händer i vår lokala 

lönerörelse. 

 

Lönestatistiken för 2020 ligger ute på vår 

hemsida:  

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

domstolar/nyheter/lonestatistiken-

Välkomna till januari och 2021! 

Ett helt orört år står framför oss och det 

är upp till oss att fylla i dagarna. 

 

Viktig info från Medlemsregistret: 

Gå in och uppdatera era uppgifter: 

www.st.org 

och under ”min sida”. Många missar att 

ändra arbetsplatser, mobilnummer och 

mailadresser. Det finns även en ruta för 

godkännande av GDPR som är viktig 

att bocka i. 

Vi har under det gångna året hittat ett 

antal medlemmar som har legat under 

fel domstol. Gå in och uppdatera er 

sida snarast! 

 

Medlemsutbildningar för alla: 

https://st.org/delta/medlemsutbildningar 

 

Går du i pension under 2021? Här är 

lite information till dig: 

https://st.org/medlemskap/pensionar 

 

Är du chef? Här är lite info till dig: 

https://st.org/medlemskap/chef 

 

Ta hand om er och vi hörs i februari! 

 

Till dig som är förtroendevald: 

Det finns nu en APP till er att ladda ner på 

telefonen. Finns mycket bra information och 

tips: 

https://st.org/artiklar/fortroendevald-nu-kan-

du-hamta-var-app 

 

Val av SO – skyddsombud: Det är dags att 

under 2021 välja nytt eller välja om era 

skyddsombud. De väljs under en period på 3 

år.  

 

Utbildningar för förtroendevalda: 

https://st.org/utbildning-

evenemang/webbinarier-fortroendevalda 
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