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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V13 

 
Vecka 13 

201803 28- APRIL 02 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG 

      

  

 

Kinesiska  

12:00-14:00 

 

  

  

Sorani 

14:00 -16:00 

Dari 

15:00- ? 

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

Svenska 

Efter kl 16 

 

Tigrinja 

Jämna veckor 

(Rezene) 

15:00-16:00 

_____ 

Udda veckor 

(Nebiat) 

14:00-16:00 

SFA 

KL: 

16:00 

 
Persiska  

16:30-17.15 

Afariska 

16:00-18:00 
  

  

 

Spanska 

18:00-19:00 

 

  

      

 
 

  

Radio 

sändningen 

börjar 

Kl:18:00 

Radio 

sändningen 

börjar 

Kl:17:00 

http://www.siuppsala.se/radio
http://www.siuppsala.se/radio/riu-textarkiv/sandningsmaterial/
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SIU NYHETER 

• 26 mars datakurs för Internationella kvinnokaffet. 

• 27 mars LÖK möte . 

• 27 mats datakurs för äldre. 

• 27mars SIU styrelsemöte. 

• 28 mars styrgrupp möte på SIUs lokal för kök utbildning . 

• 28 mars äldremöte i Gottsunda. 

• 28 mars starta eget företag för nyanlända. 

• 28 mars SIUs styrelsemöte. 

• 28 mars möte med Sävja förening. 

• 28 mars kultursamtal för " Uppsala vision 2030". 

• 30 mars datakurs för två grupper nyanlända. 

• 31 mars datakurs för  tre grupper nyanlända. 

LOKALA NYHETER 

450 studentlägenheter ska byggas på Rackarberget 

Uppsala kommun har tagit fram en detaljplan som möjliggör bygget av 450 studentlägenheter 

på Rackarberget. Nästa steg är att kommunstyrelsen antar planen. Målet är att också skapa 

utrymme för fler butiker, restauranger och mer samhällsservice i området. 

Lägenheterna ska inrymmas i ett tiotal nya byggnader. Husen ska utformas så att de står i 

harmoni med de kulturhistoriska värden som finns i området. De ursprungliga 

studentbostäderna på Rackarberget byggdes mellan 1960 och 1964. 

Byggstart för de nya studentlägenheterna är beräknat att ske under 2018. 

Källa: Uppsala kommun 

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

RIKSNYHETER 

S vill ge rektorer större möjligheter flytta bråkiga elever 

Ökad trygghet och studiero i skolan. Det är temat när Socialdemokraterna presenterar ett 

åtgärdspaket som  ska skapa mer ordning och reda i skolan. Rektorer ska få det lättare att 

flytta elever som hotat eller utsatt annan elev för våld eller brott. Och lärarna ska med stöd i 

lagen kunna förbjuda mobiler i klassrummet. 

Var tredje elev i årskurs 9 uppger att de inte har studiero på lektionerna. Det är mot den 

bakgrunden som Socialdemokraterna nu lanserar ett paket av vallöften för ökad studieron och 

skapa mer ordning och reda i skolan. 

S lägger fram sitt paket i fem punkter: 

• mobiltelefoner ska vara förbjudna i klassrummet blir huvudregel . 

• Skärpta disciplinära åtgärder.  

• Ordningskontrakt på varje skola.  

 • Nationell plan för studiero.  

 • Fler lärarassistenter i skolan.  

Källa: Statskoll 
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…………………………………………………………………………………………….. 

Migrationsverket justerar avvecklingsplanen för tillfälliga boenden 

Migrationsverket justerar planen att avveckla samtliga tillfälliga boenden före sommaren. Nu 

senareläggs avvecklingen av 16 av de 24 boenden som återstår. 

Migrationsverket har under vintern avvecklat ett stort antal boenden i takt med att antalet 

inskriva i mottagningssystemet minskat och planen var att avveckla samtliga boenden före 

sommaren. Orsaken är att färre personer söker asyl vilket leder till ett minskat behov av 

boenden och ett minskat mottagningssystem. 

– Våra medarbetare runt om i landet har gjort en otrolig arbetsinsats, säger Migrationsverkets 

operativa chef Janne Wallin. 

Antalet inskrivna personer i Migrationsverkets mottagningssystem bedöms minska från 76 

000 till 48 000 vid årets slut, varav knappt hälften bor i Migrationsverkets boenden. Den 14 

mars fattade Migrationsverkets operativa chef beslut om att avveckla åtta tillfälliga boenden 

före sommaren. Resterande 16 boenden kommer att avvecklas löpande efter behov. 

Senareläggningen beror dels på att de sökande lämnar boendena i långsammare takt än väntat, 

dels på att ersättningsboendena inte är tillgängliga i den omfattning som krävs. 

Ersättningsboendena måste kunna nyttjas fullt ut, vilket kräver anpassningar av exempelvis 

brandskyddet. 

Källa: Migrationsverket 

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

Alliansen byter fot – stoppar ändrad grundlag 

”Vi har tagit intryck av kritiken och ändrat uppfattning”, säger Tobias Billström (M). 

Allianspartierna gör helt om och säger gemensamt nej till regeringens förslag om en 

grundlagsändring som skulle sätta stopp för kritiserade söktjänster som Lexbase. 

Regeringen föreslog i december att kritiserade söktjänster inte längre ska skyddas av 

grundlagen – till exempel Lexbase, som mot betalning erbjuder offentliga uppgifter från 

domstolar och myndigheter. 

De borgerliga partierna stod bakom förslagen i Mediegrundlagskommittén, men tycker nu att 

de har stora brister när det gäller avgränsning och tillämpning, och att frågan därför bör 

utredas på nytt. 

– Vi har tagit intryck av kritiken och ändrat uppfattning. Man måste stå trygg i sina 

värderingar och sina synpunkter men man får inte lov att vara rädd för att ändra ståndpunkt 

när det kommer fram berättigad kritik, säger Tobias Billström, Moderaternas gruppledare i 

riksdagen. 

Källa: Aftonbladet 

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

Så förändras assistansersättningen 
1 april ändras reglerna för personlig assistans. 

Tvåårsomprövningen av rätten till personlig assistans tas bort. 

Samtidigt beviljas återigen ersättning för väntetid och beredskap. 

Försäkringskassans tolkning av en dom i Högsta förvaltningsdomstolen i somras har fått stor uppmärksamhet. 

Tolkningen innebar att assistansberättigade inte beviljades assistans för väntetid och beredskap mellan 

hjälpinsatserna. Assistansanvändare fick alltså inte längre så kallad väntetid, en form av jour nattetid, för att 

assistenten ska finnas till hands under natten mellan insatser. 

Källa: Aftonbladet 

https://www.aftonbladet.se/tagg/7d1a3efd-16b3-4000-8f56-1f26ec18d3c4

