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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 på gång: 

 

Vi har det för tillfället väldigt turbulent ute på 

vissa domstolar. Domstolar som är anmälda till 

Arbetsmiljöverket och där det ligger 

vitesbelopp om de inte åtgärdar problemen. Vi 

kan se att dessa anmälningar ökar och vi 

tycker det är en väldigt tråkig utveckling. Det 

positiva är att arbetstagarna tar tag i 

arbetsmiljön. 

Ni kommer att kunna läsa i pressen inom kort. 

 

Vi har kontakt med de domstolar som saknar 

AO. Vi planerar att besöka er under vår och 

höst 2022. Vill ni övriga ha ett besök, så 

kontakta oss på info@stdomstol.org 

 

Vi får frågor inför semestern. Här hittar ni lite 

information: 

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

stod/anstallning/anstallningsvillkor/semester-

ledigheter/semester/faq/hur-manga-semester-

dagar-far-man-spara 

 

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

stod/anstallning/anstallningsvillkor/semester-

ledigheter/semester/faq/har-arbetsgivaren-ratt-

att-avbryta-semester 

 

Även på Intranätet hittar ni information: 

https://intranatet.dom.se/min-

anstallning/arbetstid-ledighet-och-

franvaro/semester/fragor-och-svar/ 

 

April kom och gick! Välkommen sköna 

Maj! 

 

Detta är vårt sista Månadsbrev. Vi kommer 

att göra om dessa till kvartalsrapporter i 

stället. Vi har ändrat lite i arbetssättet och 

mailar mer riktad information direkt ut till er. 

Vi startar efter sommaren med dessa 

rapporter. 

 

ST´s hemsida och vår avdelningssida har 

varit under ombyggnad och det skulle vara 

klart i vecka 17. Tyvärr så är det vissa saker 

som fortfarande inte fungerar. Behöver ni 

dokument eller annan information, så maila 

oss. 

 

Inför sommarsemestrarna kommer vi att 

skicka ut en liten gåva. Den kommer att 

delas ut av arbetsplatsombuden eller 

kontaktpersonerna på din domstol till alla 

som var registrerade medlemmar senast den 

2 maj. 

 

 

Vi önskar ER en härlig sommar! 

 

 

Till dig som är förtroendevald: 

Tack för allt ert engagemang! 

 

Glöm inte att ansöka om pengar för 

medlemsaktiviteter och att kontakta oss för 

inköp av synlighetsprodukter inför 

medlemsmötena. 

Vi har även i år förhöjda belopp, se till att 

utnyttja detta! 
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