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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V16 

 
Vecka 16 

201804 18-23 

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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Kinesiska  

12:00-14:00 
  

  

Sorani 

14:00 -16:00 

Dari 

15:00- ? 

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

Svenska 

Efter kl 16 

 

Tigrinja 
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(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 
  

  Amharinja 

17:15-19:00 

Spanska 

18:00-19:00 
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SIU NYHETER 

• 16 april Internationella kvinnokaffet har börjat Internationella kvinnokaféet har startat 

en sticknings kurs under vår 2018, varje måndag kl. 17-18 och varje fredag från kl. 

10.00-11.00 

• 17 april datakurs för äldreprojekt. 

• 18 april mellan klockan  18:00 – 20:00 anordnade Demokratiprojekt sitt månatliga 

dialogmöte i Gottsunda centrum Kulturpunkten. Tema var ”Bostad politiken och 

trygghet i Gottsunda”. 

• 19 april En Navet grupp från Samhällets orientering besöker SIU 

• 19 april kultur samtal för nyanlända för ” Uppsala vision 2030” . 

• 19 april, SIU kommer att bilda två förfiningar för nyanlända i Knivsta. 

• 20 april SIUs deltar i ” Bostad kongress” i Uppsala. 

• 20 april SIU besöker en förening i Enköping. 

• 28 april har Afarvänner årsmöte. Vi på SIUs styrelsen önskar Afarförening lycka till. 

LOKALA NYHETER 

Barn med föräldrar som missbrukar ska få tidigt stöd 

missbruksproblem. Därför får socialnämnden sociala investeringspengar: 1,35 miljoner 

kronor per år under tre år. Pengarna ska användas till ett projekt som arbetar med den så 

kallade Sofia-metoden. 

Kommunstyrelsen har beslutat att socialnämnden ska få sociala investeringspengar för att 

arbeta vidare med Sofia-metoden. Tack vare projektet ska ett gemensamt arbetssätt bli 

verklighet inom socialtjänstens arbete med barn och vuxna. Metoden går ut på att på ett tidigt 

stadium stärka självförtroendet och självkänslan hos barn till missbrukande föräldrar. 

– Alla barn i Uppsala har rätt till en trygg uppväxtmiljö. Målet med Sofia-metoden är att 

förbättra barnens situation genom att i tid bryta en negativ utveckling, säger Ilona Szatmari 

Waldau (V), kommunalråd med ansvar för sociala frågor. 

Verksamheterna ska samarbeta kring en gemensam modell för samtal med familjer som har 

missbruksproblem. Arbetssättet är alltså familjeorienterat och bygger på det utvecklingsarbete 

som redan pågår på kommunen med att utforma Sofia-metoden. Modellen har använts i 

arbetet inom socialförvaltningen under ett par års tid, men behöver prövas och utvecklas 

ytterligare. 

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

Forsränningen blir av trots kantrad restaurangbåt 

Forsränningen i Uppsala kan genomföras sista april trots sjunken båt och hög vattennivå. 

Den restaurangbåt som har sjunkit vid kajen strax söder om Islandsfallet i Fyrisån ligger inte i 

målområdet för forsränningen, säger Mikaela Celeborg som är forskarl och alltså ansvarig för 

forsränningen 2018. Därmed kan forsränningen genomföras. 

Det forsar rejält i fallen just nu, ungefär som det var när forsränningen genomfördes år 2013. 

Källa: p4 uppland 
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RIKSNYHETER 

Regeringens jakt på svartarbetare 

Regeringen föreslår i vår ändringsbudgeten ett tillskott till Skatteverket på sju miljoner kronor 

för att leta reda på svartarbete. Personalliggare är till för att minska svartarbete och skapa 

sunda konkurrensförhållanden, anser regeringen. 

- Svartarbete är ett allvarligt samhällsproblem. Utsatta människor som lever i otrygghet 

utnyttjas medan seriösa företag som gör rätt för sig konkurreras ut. Ökad kontroll av 

personalliggare är ett konkret sätt att bekämpa sådana råa maktstrukturer vi aldrig någonsin 

kan acceptera, säger finansminister Magdalena Andersson. 

Skatteverket fick ökat anslag för kontroll av personalliggare redan i budgetpropositionen för 

2018. I vårändringsbudgeten vill regeringen ytterligare stärka Skatteverkets kapacitet att 

genomföra kontrollbesök och kommer därför öka myndighetens anslag med sju miljoner 

kronor i år. 

Från den 1 juli i år får Skatteverket månadsvisa uppgifter på individnivå i 

arbetsgivardeklarationen från de verksamheter som idag ska föra personalliggare. Tillskottet 

ska också användas till Skatteverkets behov att anpassa arbetssättet för kontrollen av 

personalliggare med den här nya viktiga informationen. 

Från den 1 juli utökas de verksamheter personalliggare ska föras i till att även omfatta 

fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet och kropps- och 

skönhetsvårdsverksamhet. 

Källa: Statskoll 

………………………………………………………………………………….……… 

Ny rymning från Migrationsverkets förvar 

Natten till lördagen inträffade en ny rymning från ett av Migrationsverkets förvar. Den här 

gången var det 8 personer som avvek från förvaret i Flen. Polisen hittade kort därefter 6 av 

dem medan 2 personer fortfarande är försvunna och efterlysta av polisen. 

Tillvägagångssättet liknade det som användes vid rymningen under natten till fredagen i 

Kållered då 14 personer rymde. Ett säkerhetsfönster i en datasal avlägsnades och personerna 

försvann ut genom det. 

– Vi ser mycket allvarligt på varje rymning eller rymningsförsök. Det viktiga för oss nu är att 

utreda hur det kunde gå till och se till att förbättra våra skalskydd, säger avdelningschef 

Torbjörn Nyberg. 

Det är fortfarande relativt ovanligt med rymningar från förvaren. Förra året rymde 23 

personer, att jämföra med 30 personer 2016 och 50 personer 2015. 

År 2014 och 2013 rymde 40 personer respektive år och med nattens rymning har 26 personer 

avvikit vid sammanlagt 5 tillfällen hittills i år. 

När det gäller rymningen från förvaret i Kållered finns det ingen ny information om de 

försvunna personerna. 

Källa: Migrationsverket 

………………………………………………………………………………….………….. 
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Åratal av fusk med högskoleprovet avslöjat – liga tjänade miljoner 

Den liga som misstänks ha sålt de rätta svaren till lördagens högskoleprov har haft 

verksamhet i 4-5 år, med öppen annonsering i sociala medier. Personerna har, enligt 

Ekobrottsmyndigheten, dragit in över 10 miljoner kronor. 

– Vid lunchtid i lördags genomförde Ekobrottsmyndigheten och insatsstyrkan ett tillslag, 

bland annat mot en lägenhet i centrala Norrköping, varvid ett flertal personer 

frihetsberövades, säger förundersökningsledare Per Hedman under en pressträff på tisdagen. 

– Vid tillslaget var personerna i full färd med att förse personer runtom i landet med de rätta 

svaren till högskoleprovet. Nätverket har tillhandahållit fuskarna avancerad teknisk 

utrustning, bland annat hörselsnäckor med vilka de under provet kunnat ta emot svaren. 

Runt 70 misstänkta fuskare ska ha varit uppkopplade mot ligans hjälpmedel vid tillslaget. 

Drog in över 10 miljoner 

Källa: SVT 


