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Kvartalsbrev – januari 2023 

 

Till alla medlemmar! 

Vi har precis lämnat 2022 bakom oss och ser fram emot ett nytt verksamhetsår. Lite ledighet har vi 

alla fått och förhoppningsvis har vi kunnat samla lite nya krafter och energier. Årets första 

kvartalsbrev innehåller både stort och smått – hoppas ni hittar något matnyttigt. Och kom ihåg – vi är 

facket tillsammans! 

Toppmöte: En gång om året träffar avdelningsstyrelsen generaldirektören (GD) för DV, Thomas 

Rolén och några av hans medarbetare för ett så kallat toppmöte under ett par timmar. Vi byter 

information och erfarenheter med varandra. GD berättar om arbetet på DV och vi beskriver våra 

medlemmars vardag ute på myndigheterna. Ett par saker är alltid på vår agenda och det är förstås våra 

löner och vår arbetsmiljö. 

Seniora handläggare: Lagmannen på Örebro tingsrätt har tagit ett kreativt beslut för att tillgodose 

domstolen med rätt och kompetent personal. Han har på försök inrättat en ny yrkesroll - senior 

handläggare. Då rollen är ny finns egentligen inga formella kompetenskrav mer än att man bör ha ett 

antal år i yrket och arbeta på full delegation. Har domstolarna skickliga handläggare kan domarna göra 

det de är utbildade för – döma. Med färre domare och fler skickliga handläggare har domstolen redan 

nu gått från överbalanser till underbalanser. Vi följer projektet med stort intresse och ser fram emot 

utvärderingen som förhoppningsvis kan leda till framtida utvecklingsmöjligheter för yrkesgruppen och 

med den också en lön som följer uppdraget. 

Påminnelse: Du som har ett fackligt förtroendeuppdrag, kom ihåg att lägga ut dina kontaktuppgifter 

på intranätet, be din IT administratör om hjälp. Det ska vara lätt för medlemmarna att kontakta oss. 

Utskotten: I vårt avdelningsarbete finns tre utskott. Allmänna utskottet, ekonomiutskottet och 

stadgeutskottet. Dessa ska genomarbetas med jämna mellanrum och presenteras på ombudsmötet. För 

detta arbete behöver vi er hjälp. I utskotten sitter alltid en ordinarie ledamot i avdelningsstyrelsen, som 

också är sammankallande, tillsammans med en eller två förtroendevalda (medlemmar). Är du 

intresserad av att fördjupa dig i vårt gemensamma arbete eller bara vill veta vad det innebär, tveka inte 

att höra av dig. 

Lyckade rekryteringar: Förvaltningsrätten i Luleå sökte nya domstolshandläggare och fick 80 

sökande. Nio stycken kallades till intervju, tre av dessa tackade nej då man fått erbjudande om annat 

arbete. Det är tillfredsställande att så många är intresserade av att arbeta inom Sveriges domstolar. 

Grattis till förvaltningsrätten i Luleå! 

 

Slutligen vill vi påminna om att ni som ska ha val av AO/Klubb och SO ska hålla dessa senast den 31 

mars 2023. 
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Allt gott! Avdelningsstyrelsen 
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