
Christer Svennerlind <christer.svennerlind@gmail.com>

Fråga angående fackets synpunkter på tillsvidareanställning av Palle Leth
6 meddelanden

Christer Svennerlind <christer.svennerlind@gmail.com> 11 april 2014 12:12
Till: pascale.evheden@gu.se

Pascale,

Runt slutet av november 2013 torde facket ha fått information om pågående rekryteringar vid Institutionen
för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV). Stöd för detta är det bilagda dokumentet.

Min fråga till Dig, som representant för facket vid GU, är: Hade ni något att erinra mot att Palle Leth skulle
anställas i enlighet med vad som sägs i dokumentet under rubriken "Palle Leth"?

Om inte Du är den fackrepresentant som handlade ärendet, ber jag Dig att vidarebefordra frågan till den
som var det.

Med vänlig hälsning,
Christer Svennerlind

--
CChhrriisstteerr  SSvveennnneerrlliinndd
PhD (theoretical philosophy)

Home address: Box 422, SE-534 03 Stora Levene, Sweden

Mobile phone: +46(0)76 1855 802

dnr 20144 Information om pågående rekryteringar.pdf
176K

Pascale Evheden <pascale.evheden@gu.se> 25 april 2014 08:41
Till: "christer.svennerlind@gmail.com" <christer.svennerlind@gmail.com>
Kopia: Mikael Brisslert <mikael.brisslert@gu.se>

Hej Christer,

Den 5 december 2013 deltog vi på MBL vid humanistiska fakulteten. Under denna MBL fick vi följande
information från den dåvarande prefekten Jan Lif:

Palle L:s vikariat kommer att förlängas under våren 2014 och att anställningstiden kommer att passera 2
årsgränsen under denna period.

På grund av detta hade Jan Lif för avsikt att ”lasa in” Palle Leth några månader i förtid.

Vi framförde att Saco i princip stödjer uppfattningen att utlysning är ett bättre alternativ framför inlasning,
utifrån ett rättviseperspektiv då alla får samma chans att söka i konkurrens. Dock är inlasning en
lagstiftning som inte går att bortse ifrån. Den ger våra medlemmar en hållbar och långsiktig
anställningstrygghet, vilket vi som arbetstagarorganisation inte har någon anledning att motarbeta.
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Hoppas detta besvarar din fråga

Med vänlig hälsning

Pascale Evheden

Från: Christer Svennerlind [mailto:christer.svennerlind@gmail.com]
Skickat: den 11 april 2014 12:13
Till: Pascale Evheden
Ämne: Fråga angående fackets synpunkter på tillsvidareanställning av Palle Leth

[Citerad text är dold]

Christer Svennerlind <christer.svennerlind@gmail.com> 25 april 2014 09:43
Till: Pascale Evheden <pascale.evheden@gu.se>

Pascale,

Tack för svaret!

Av dokumentet som var bifogat mitt första mail framgår att det inte är fråga om någon inlasning. Av det Du
skriver i Ditt mail ser det ut som att detta inte var okänt för facket. Detta eftersom det inte går att lasa in
någon i förtid.

Min fråga blir nu följande. Gav facket sitt samtycke till att Palle Leth skulle tillsvidareanställas redan vid
årsskiftet 2013-14?

Frågan ställs mot bakgrund av att Jan Lif skall ha meddelat Institutionsrådet att facket inte hade några
invändningar mot att Leth tillsvidareanställdes på det sätt som skulle ske.

Med vänlig hälsning,

Christer Svennerlind

[Citerad text är dold]

Christer Svennerlind <christer.svennerlind@gmail.com> 28 april 2014 12:16
Till: Pascale Evheden <pascale.evheden@gu.se>

Pascale,

I mitt förra mail ställde jag en fråga, som jag är angelägen om att få ett svar på. Frågan var och är:

Gav facket sitt samtycke till att Palle Leth skulle tillsvidareanställas redan vid årsskiftet 2013-14?

Från Ditt mail går det inte att läsa ut något entydigt svar på den frågan.

Med vänlig hälsning,

Christer Svennerlind
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[Citerad text är dold]

Pascale Evheden <pascale.evheden@gu.se> 28 april 2014 13:46
Till: "christer.svennerlind@gmail.com" <christer.svennerlind@gmail.com>

Hej	  Christer,

Förslaget	  som	  vi	  har	  få6	  från	  arbetsgivaren	  vid	  MBL	  bordet	  den	  5	  december	  var	  a"	  PL	  skulle	  lasas	  in
och	  ingen1ng	  annat.	  PersonalorganisaAonerna	  (Saco,	  ST	  och	  OFR)	  hade	  ingenAng	  emot	  förslaget.

Om	  du	  vill	  diskutera	  de6a	  vidare	  föreslår	  jag	  dig	  a6	  vi	  träffas.

Kan	  du	  komma	  All	  oss	  onsdag	  kl	  9.00.

Vi	  si6er	  på	  Karl	  Gustavsgatan	  12	  B	  4tr.

MVH

Pascale

Från: Christer Svennerlind [mailto:christer.svennerlind@gmail.com]
Skickat: den 28 april 2014 12:16
Till: Pascale Evheden
Ämne: Re: Fråga angående fackets synpunkter på tillsvidareanställning av Palle Leth

[Citerad text är dold]

Christer Svennerlind <christer.svennerlind@gmail.com> 28 april 2014 14:31
Till: Pascale Evheden <pascale.evheden@gu.se>

Pascale,

Tack för svaret!

Jag har inte möjlighet att besöka Karl Gustavsgatan på onsdag.

Med vänlig hälsning,

Christer Svennerlind
[Citerad text är dold]
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