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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-textarkiv/ 

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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SIUNYHETER 

20 januari data kurs för tre grupper nyanlända. 

21 januari SIU hälsade lycka till till Eritreanska förbundet årsmöte. 

22 januari SIU träffade nya förening Ariana för ensamkommande. 

22 januari SIU Internationella kvinnokaffet kväll. 

23 januari Data kurs för äldre. 

24 januari möte med Arbetsförmedlingen, Uppsala kommun och Atrium – Ljungberg. 

24 januari Möte i Gottsunda för äldre. 

25 januari Kultursamtal för nyanlända . 

25 januari Sveriges föreningar styrelse möte. 

26 januari datakurs för nyanlända. 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

LOKALA NYHETER 

Kommunen utreder ungas önskemål om framtida kulturverksamhet 

Uppsala kommun utreder just nu hur kulturverksamheten för unga i centrala Uppsala ska se ut 

i framtiden. Det görs genom möten och via en webbenkät. Målet är att alla som är unga ska ha 

förutsättningar att växa som människa, utveckla sina kreativa sidor och bidra till 

samhällsutvecklingen. 

I dag finns det fyra verksamheter med öppen fritidsverksamhet/ungdomskulturverksamhet i 

centrala Uppsala, helt eller delvis finansierade av kommunen. Verksamheterna har olika 

karaktär, syften och förutsättningar men gemensamt är att de lockar ungdomar från hela 

kommunen. 

Fastigheten på Svartbäcksgatan 32, där föreningen Ungdomens Hus bedriver sin verksamhet, 

behöver totalrenoveras. Inför det behöver kulturnämnden fatta beslut kring om man vill 

fortsätta hyra en renoverad fastighet och upplåta den till föreningen eller om det finns andra 

bättre lämpade lokaler för föreningens behov. Kulturnämnden liksom tjänstepersoner på 

förvaltningen har haft en kontinuerlig dialog med föreningen Ungdomens Hus om detta. 

Källa: Uppsala kommun 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Patienter med depression eller sömnsvårigheter erbjuds behandling via 

nätet 

Med start i februari kommer patienter vid fyra vårdcentraler i Uppsala län att erbjudas 

behandling mot depression och sömnsvårigheter via nätet. 

– Den ökade psykiska ohälsan är en stor utmaning för hälso- och sjukvården. Vi behöver hitta 

nya sätt att möta patienterna, inte bara fysiskt, utan även digitalt, säger Malena Ranch (MP), 

ordförande för vårdstyrelsen. 

 

Under våren kommer patienter i Uppsala län som lider av depression och/eller 

sömnsvårigheter att kunna få behandling via nätet med hjälp av KBT, kognitiv beteendeterapi. 

Ett pilotprojekt kommer att genomföras vid vårdcentralerna Ekeby hälsocenter, 

Familjeläkarna Bålsta, Familjeläkarna Luthagen och Årsta vårdcentral. 

Behandlingen går till så att patienten till stor del på egen hand arbetar med ett material som är 

en blandning av information och uppgifter.De står också i kontakt med en psykolog, som 

bedömer utvecklingen och ger feedback. När det gäller depressioner får man också träffa en 

psykolog som gör en inledande bedömning. 

Källa: Region Uppsala 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Polisen flyttar till Ulleråker 

Uppsalapolisen flyttar delar av personalen till lokaler i Ulleråker. Exakt placering och vad 

poliserna ska arbeta med där är hemligt. 

2004 invigdes polishuset Blanka på Svartbäcksgatan i Uppsala. Trots att lokalerna byggdes 

för att passa verksamheten är utrymmena sedan flera år alltför små enligt polisen. 

Detta uppges vara orsaken till att polisen nyligen utvidgat och skaffat nya lokaler på 

Ulleråkersområdet i södra Uppsala. 

Källa: UNT 

___________________________________________________________________________ 

 

RIKSNYHETER 
 

Swedbank: Bopriserna ner med fem procent till 

Bostadspriserna i storstadsregionerna kan falla med ytterligare fem procent, spår Swedbank i 

en ny rapport. 

Nordea flaggar å sin sida för minskat byggande kommande år. 

Turbulensen på bostadsmarknaden ser ut att fortsätta ett tag till, tror Swedbank i sin senaste 

konjunkturrapport. Stort utbud av nybyggda lägenheter och ett skärpt amorteringskrav gör att 

priserna på främst bostadsrätter kan falla med ytterligare fem procent i storstadsregionerna. 

Källa: Aftonbladet 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Arbetsgivaren viktig för nyanlända 

Arbetsgivarens stöd är viktigt för att nyanlända ska få kvalificerade jobb, visar en studie från 

Linköpings universitet av ett framgångsrikt projekt på Arbetsförmedlingen. 

Arbetsförmedlingen ansvarar för etableringsuppdraget: att personer som är nya i Sverige 

snabbt ska komma i arbete eller utbildning. Av de nyanlända har nästan 50 procent gymnasie- 

eller högre utbildning, trots det är det många som bara får mindre kvalificerade jobb som inte 

matchar deras kompetenser. Förutom att de inte får använda sin kompetens, blir det en 

utträngningseffekt på arbetsmarknaden, vilket innebär att personer med lägre formell 

utbildningsnivå blir helt utan jobb. 

Projektet ”I centrum av etableringen” bedrevs på Arbetsförmedlingens huvudkontor i 

Stockholm under ett halvår. Projektet hade två syften: dels att genom att intervjua deltagare i 

etableringsuppdraget skapa kunskap om hur deltagare upplever sin situation och 

Arbetsförmedlingens insatser, dels genom att i praktiken fungera som en etableringsinsats för 

de fyra nyanlända invandrare som rekryterades för att medverka i projektet. 

Källa: Statskoll 

 

 


