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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: 

 

Vi håller på för fullt med digitala kvartsamtal 

med era arbetsplatsombud. Ni som inte har 

AO kontaktar vi ert skyddsombud. 

 

Vi har även snart avverkat alla förberedande 

lönesamtal med de domstolar som har 0-1 

arbetsplatsombud. Det finns ett stort antal 

domstolar som står utan arbetsplatsombud. 

Här finns ett önskemål från både arbetsgivare 

och oss att få AO på alla domstolar. Det är ju 

ni som känner er domstol bäst. Vi finns till stöd 

för er, så har ni funderingar eller frågor så hör 

gärna av er! 

 

Våren och ljuset är äntligen påväg….  

 

Diverse information: 

 

Vi har en del medlemmar som ligger 

under fel domstol. Tänk på att när ni 

byter domstol, så måste ni gå in i 

medlemsregistret och ändra 

arbetsställe! Ni hittar era uppgifter 

under ”min sida” på st.org och ni loggar 

enkelt in med BankId. Det finns även en 

ruta att bocka i gällande GDPR. 

 

Detta året ligger den 6 juni 2021 på en 

söndag och ni hittar mer info på 

Intranätet: 

https://intranatet.dom.se/stod-och-

verktyg/stod-till-administration-och-

ledning/hr-for-

arbetsgivare/bestammelser-om-

arbetstid/nationaldagen/ 

 

Till sist! 

Håll ögonen öppna – snart kommer det 

en favorit i repris ut till er! 

Ledtråd…det närmar sig påsk  

Ta hand om er! 

Till dig som är förtroendevald: 

 

SISTA PÅMINNELSEN! 

Val av SO – skyddsombud: Det är dags att 

välja nytt eller välja om era skyddsombud. De 

väljs under en period på 3 år. Detta val ska 

vara gjort innan den 31 mars 2021! Det är ok 

att göra digitalt! 

 

AO – Partsrådet 

Här har fackliga parter och arbetsgivare en 

samverkans plattform. Finns en hel del 

material som kan vara bra att titta på och 

gemensamt arbeta med: 

 

https://utbildning.partsradet.se/ 

 

https://partsradet.se/vi-erbjuder/tjanster/ 
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