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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V9 

 
Vecka 9 

2018 februari 27- Mars 04 

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/ 

GILLAhttp://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. 
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Kl:17:00 
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SIU NYHETER 
24 februari har ordnat Eritreanska kvinnorättsföreningen en fin fest på Dans center. 

26 feb. möte med företaget " Jobb klar". 

26 feb. Internationella kvinnokafèet. 

26 feb. datakurs för kvinnor. 

27 feb. möte med Almi angående kurs starta eget företag. 

27 feb. Datakurs för äldre. 

28 feb. möte i Gottsunda för äldre. 

1 mars torsdags samtal för " Uppsala vision 2030". 

1 mars styrgruppmöte för ensamkommande projekt " Sträck ut din hand mot min hand". 

2 mars datakurs för två gruppen nyanlända. 

2 mars en grupp som jobbar med integration på besök till SIU. Gruppen består av 18 personer 

kommer från en turkiska organisation. 

3 mars datakurs för fyra grupper nyanlända. 

************************************************************************ 

På lördag den 3 mars har Oromo förening sin fest på Vaksalaskolan mellan kl. 15-20. 

På lördag den 3 mars ordnar Salsal förening en volleyboll på Tiundaskolan kl. 10-13. 

På lördag den 17 mars är SIU årsmöte. Anmäl din förening! Varje förening har rätt till två 

representanter. kl. 9.30-113. 

 

LOKALA NYHETER 

Stefan Löfven i olycka på E4 

Löfvens bil sladdade och åkte in i en lastbil som stod tvärs över vägen. 

Löfven klarade sig oskadd i olyckan som inträffade på E4 söder om Knivsta strax innan 

lunch. 

– Det blev en liten sammanstötning, den mest odramatiska bilolycka man kan tänka sig, säger 

han. 

Statsminister Stefan Löfven (S) var på väg i bil tillsammans med Säpo för att hålla en 

pressträff på Akademiska sjukhuset i Uppsala, om löftet om 14 000 fler anställda i vården till 

2022. 

Statsministern klarade sig utan skador i krocken strax före lunch. 

Källa: Aftonbladet 

………………………………………………………………………………………………… 

Kommunen bryter avtalet med Hemvakten AB 

Kommunen häver sitt avtal om hemtjänst med hemvårdsföretaget Hemvakten AB. Trots att 

kommunen har påpekat brister har företaget inte ändrat sina rutiner. 

Kommunen har påpekat brister i verksamheten och brott mot avtalet upprepade gånger. I 

samband med uppföljningar har ledningen för hemvårdsföretaget Hemvakten AB fått 

rekommendationer och handlingsplaner från kommunen som de inte har följt. 

Källa: Uppsala kommun 

……………………………………………………………………………………………….. 
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SLU:s rektor säger upp sig 

Peter Högberg, rektor för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), har under tisdagen meddelat 

styrelsen att han av privata skäl avgår. 

– Att vara rektor för SLU är ett fantastiskt stimulerade och roligt arbete och jag trivs mycket 

bra med uppdraget och samarbetet med alla inom och utanför SLU. Men av privata skäl väljer 

jag att sluta ett år tidigare, säger Peter Högberg i ett pressmeddelande. 

Han har sagt upp sig från och med 1 januari 2019. Arbetet med att rekrytera en ny rektor 

börjar under våren och en efterträdare planeras att börja 1 juli 2019. 

Källa: UNT 

 

 

RIKSNYHETER 

Fler söker vårdpengar 

LÄNET Allt fler patienter begär ersättning för skador som uppstått i samband med vård. Förra 

året tog landstingens försäkringsbolag mot 16 300 anmälningar, en ökning med nästan två 

procent. Även i Region Uppsala ökar anmälningarna. 

När Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf, nyligen publicerade statistik över antalet 

patienter som begär ersättning för vård skador visar det sig att anmälningarna ökar. 

– Skador inom ortopedi, tandvård och kirurgi är de som anmäls mest till Löf. Vanligast är 

skador som inträffar i samband med operation. Andra vanliga skador är merskador på grund 

av försenad eller utebliven diagnos, säger Pelle Gustafson som är chefläkare på Löf. 

Av de som sökte ersättning under 2017 fick ungefär 40 procent rätt till sammanlagt 618 

miljoner kronor. 

Även i Region Uppsala ökar antalet anmälningar. 2016 anmäldes 655 fall jämfört med 742 år 

2017, något man inte anser är enbart dåligt. 

– På så sätt är det en positiv utveckling, att fler patienter vet om att patientförsäkringen finns, 

och anmäler när det blivit fel. Det är bara om vi vet om felen som begås som sjukvården kan 

lära av sina misstag och se till att inte fler behöver drabbas av samma sak, säger, säger Inge 

Bruce, chefs-läkare vid Region Uppsala. 

Källa: Upplands nyheter 

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

Alliansen kritisk till Löfvens löften 

Det är stora problem i sjukvården i Sverige. Köerna till vården är långa. Många människor får 

vänta länge innan de får vård. 

Statsminister Stefan Löfven har lovat fler jobb i sjukvården. 14 tusen sköterskor och läkare 

ska anställas fram till år 2022. Partierna i Alliansen håller med om att det behövs fler 

människor i vården. Men de tycker att regeringen gör för lite för att korta köerna till 

sjukvården. – Innan förra valet lovade Stefan Löfven att få bort köerna. Sedan dess har köerna 

bara blivit längre.Nu lovar han nya saker till år 2022, säger Centerpartiets Anders W Jonsson. 

Källa: 8sidor 

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

 


