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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V48 

 
Vecka 48 

2018 27 november-04 december 

RIU 98,90 FM 

Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala – SIU 

Skolgatan 18 

 753 16 UPPSALA  

Telefon: 018 - 69 45 80 

http://www.siuppsala.se/radio 

 

ladda ner sändningsmaterial 
http://www.siuppsala.se/radio/riu-textarkiv/sandningsmaterial/ 

GILLA→ http://www.facebook.com/Radio.RIU.Uppsala Ni kan boka om på 

nytt på de gröna tomma celler eller ni kan ringa eller skicka mail varann och byta tider. 

Skicka mail till radio.riu@siuppsala.se  om ny tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TISDAG ONS

DAG 

TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG 

      

  
 

Kinesiska  

12:00-14:00 
  

  

Sorani 

14:00 -16:00 
  

Tigrinja 

Jämna veckor 

(Rezene) 

15:00-16:00 

********* 

Udda veckor 

(Nebiat) 

14:00-16:00 

SFA 

16:00-18:00 
 Persiska  

16:30-17.15 

Afariska 

16:00-18:00 
 

Dari 

17:00 

  Amharinja 

17:15-19:00 

Spanska 

18:00-19:00 
  

  

 

Svenska 
kl 17 

Jämna veckor 

Signe 

Udda veckor 

Martin 
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SIU NYHETER 
 

• 26 nov SIU Internationella kvinnokaféet har uppmärksammat FN dagen mot våld mot 

kvinnor. IKK har bjudet Agneta Gille från (S) som har pratat om hennes politiska 

resan från Barnskötare till Riksdagsledamot i 16 år.  

• 27 nov datakurs för nyanlända. 

• 27 nov grammatik kurs för nyanlända . 

• 28 nov styrgrupp möte för köksutbildning med Uppsala kommun. 

• 28 nov. Datakurs för nyanlända. 

• 28 nov. Äldreprojekt hade haft ett möte i Gottsunda. 

• 28 nov. möte med NAVET Uppsala kommun. 

• 28 nov datakurs för nyanlända. 

• 28 nov kultur samtal för nyanlända. 

• 30 nov datakurs för nyanlända. 

• 1 dec. datakurs för nyanlända. 

 

 

 

 

 

LOKALA NYHETER 

Nya chefer på kommunledningskontoret 

Stadsdirektör Joachim Danielsson utsågs på gårdagens kommunstyrelsesammanträde till chef 

för kommunledningskontoret, Uppsala kommun. Vid kommunstyrelsemötet utsågs också 

Ingela Hagström, avdelningschef för social hållbarhet, till ny utvecklingsdirektör, samt 

ekonomidirektör Ola Hägglund till ny stabsdirektör. Båda tjänsterna är tillika biträdande 

stadsdirektör. 

Utvecklingsdirektörens uppdrag är att samordna de politiska besluten i styr- och 

ledningsprocesserna och stabsdirektören ska samordna och säkerställa leveranserna gentemot 

verksamhet och ledning. 

Genom förändringen möts behovet av en sammanhållen ledning för kommunledningskontoret 

så att arbetssätt kan utvecklas för en mer ändamålsenlig styrning. De två biträdande 

stadsdirektörerna har som ett led i detta fått i uppdrag att lägga fram förslag till organisation 

för framtidens kommunledningskontor. 

Ingela Hagström och Ola Hägglund tillträder sina nya befattningar den 1 december 2018. 

Ola Hägglund kvarstår även som ekonomidirektör. 

Källa: Uppsala kommun 

…………………………………………………………………………………………..… 
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Våld och trakasserier hela hösten: Elev vägrar nu att gå till skolan 

En skolelev i Tierps kommun vägrar att gå till skolan på grund av kränkningar och våld. 

Ärendet utreds nu av Skolinspektionen. 

Föräldrarna skriver i sin anmälan att deras son på ett systematiskt sätt blivit utsatt för både 

fysiskt och psykiskt våld under höstterminen. Kränkningarna ska ha börjat i stort samma dag 

som skolan startade. Det här skriver UNT på söndagen. Den utsatta eleven vägrar nu att gå till 

skolan. 

 "Det kan inte vara möjligt att min son ska missa sin skolgång på grund av hot och våld och 

för att skolan inte har vidtagit en enda åtgärd som vi fått ta del av", skriver en av föräldrarna i 

anmälan. 

Skolinspektionen har bett Tierps kommun att svara på ett antal frågor hur man kommer 

att  hantera frågan. 

Källa: P4 Uppland 

 

RIKSNYHETER 

En osäker framtid siktas i prognosen 

En alltför liten myndighetsbudget de kommande åren riskerar att slå mot Migrationsverkets 

fortsatta utveckling. Det slås fast i Migrationsverkets senaste prognos.  

  – En prognos är inte en budget, men nu visar den vad som händer om vi inte får mer pengar, 

säger Migrationsverkets planeringschef Henrik Holmer. 

Som en direkt följd av den pågående regeringsbildningen är det inte klart hur mycket medel 

Migrationsverket tilldelas nästa år. Novemberprognosen utgår därför från beräkningar som 

bygger på den budgetproposition (2017/2018:1) som riksdagen beslutade om förra hösten. Det 

innebär en betydande minskning av myndighetens anslag. 

– Men vi för nu en bra och konstruktiv dialog med Justitiedepartementet som vi uppfattar 

visar god förståelse för vårt behov av en lägre besparingstakt, säger Henrik Holmer, 

Migrationsverkets planeringschef. 

Under 2018 har Migrationsverket genomfört omfattande neddragningar. De direkta 

konsekvenserna har bland annat varit en lägre bemanning och produktivitet, vilket i sin tur 

försvårat myndighetens möjligheter att nå målen.Källa: Migrationsverket 

………………………………………………………………………………..…………. 

Källa: Regeringskansliet 

Nordisk konferens om jämställda pensioner 

Konferensen ”Jämställda pensioner i Norden – Utmaningar och möjligheter” genomfördes 

fredagen den 23 november i Stockholm. Syftet med konferensen var att jämföra 

pensionsgapet mellan kvinnor och män i de nordiska länderna och att utbyta erfarenheter av 

åtgärder som minskar inkomstskillnaderna. Konferensen arrangerades inom ramen för det 

svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet.  
 

Konferensen ”Jämställda pensioner i Norden – Utmaningar och möjligheter” genomfördes 

fredagen den 23 november i Stockholm. Syftet med konferensen var att jämföra 

pensionsgapet mellan kvinnor och män i de nordiska länderna och att utbyta erfarenheter av 

åtgärder som minskar inkomstskillnaderna. Konferensen arrangerades inom ramen för det 

svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet.  
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……………………………………………………………………………………………. 

 

Självmord bland unga ökar 

Självmordstalen bland unga har ökat sedan mitten av 90-talet, enligt forskare på Karolinska 

institutet. Ökningen är liten men oroande. Om det finns en ökande trend så är det en viktig 

signal på att utvecklingen går åt fel håll, säger forskaren Gergö Hadlaczky. 

2017 uppgick antalet självmord (säkra och osäkra självmordsdiagnoser) bland svenskar till 

1 544.. 541 kvinnor och 1 063 män begick självmord 2017. 149 var 15–24 år, åtta var 0–14 år. 

Forskare på Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) har genom en så 

kallad trendanalys konstaterat en ökning av självmord med knappt en procent per år i 

åldersgruppen 15–24 år sedan mitten av 1990-talet fram till 2017. 

Den ökande trenden tycks ha börjat runt år 1994 och fortsätter att stiga. I de äldre 

åldersgrupperna (över 25 år) minskade självmorden från 1980 fram till ungefär år 2000, 

vartefter minskningen avstannat och ligger någorlunda konstant. 

Självmord är den ledande dödsorsaken bland män mellan 15 och 44 år i Sverige. 

Källa: UNT 

…………………………………………………………………………..……………………. 

Utvisningar mörkas – för Migrationsverket 

 

Migrationsverket ska övervaka tvångsavvisningar som genomförs av Kriminalvården och 

Polisen. Det uppdraget fick myndigheten av regeringen. 

Men trots att uppdraget påbörjades i augusti genomförs avvisningar utan att Migrationsverket 

får veta, rapporterar Sveriges Radios ”Ekot”. 

Polisen och Kriminalvården kallar de hemliga utvisningarna av asylsökande för ”dolda 

avvisningar” internt. Det är avvisningar som genomförs utan förvarning och som bara några 

personer känner till, eftersom de genomförs i hemlighet. 

Men enligt ”Ekot” får inte ens Migrationsverket reda på att avvisningarna ska äga rum. Detta 

trots att myndigheten har uppdraget att övervaka dem, ett uppdrag som då inte kan utföras. 

Över 100 dolda avvisningar har genomförts sedan uppdraget påbörjades i augusti. De finns 

helt enkelt inte med på listorna som Kriminalvården lämnar över till Migrationsverket. 

– Vi anser att vi måste få fullständiga listor för att kunna göra ett rättvisande urval. Och det är 

den frågan vi har lyft med Kriminalvården, säger Elin Svensson, enhetschef på 

Migrationsverket, till ”Ekot”. 

Resor med risk för våldsamma situationer – till exempel om den som ska avvisas tidigare varit 

våldsam eller om tidigare avvisningsförsök misslyckats – är enligt Migrationsverket extra 

viktiga att övervaka. Enligt ”Ekot” har Migrationsverket också råkat ut för att en resa plötsligt 

ändrats till dold efter att man visat intresse för att skicka en observatör. 

Interna mejl som ”Ekot” har tagit del av visat att Kriminalvården är orolig för att uppgifter 

ska läcka ut om för många får ta del av dem. Johan Mellbring, chef för Kriminalvårdens 

transporttjänst, säger till kanalen att inget säkert sätt att delge informationen har hittats. 

Källa: Expressen  

 

 


