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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V22 

 
Vecka 22 

2018 30 MAJ-04 JUNI 

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 

Dari 

15:00- ? 

 

 

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 
  

  Amharinja 

17:15-19:00 

Spanska 

18:00-19:00 
  

  

 

Svenska 
kl 17 

Jämna veckor 

Signe 

Udda veckor 

Martin 

  

 
 

    

http://www.siuppsala.se/radio
http://www.siuppsala.se/radio/riu-textarkiv/sandningsmaterial/
mailto:radio.riu@siuppsala.se


Vecka 22 
2 

SIU NYHETER 

• 26–27 maj SIU har deltagit med Kultur Karneval i Uppsala med bl.a. 

informationsbord. 

• 28 maj SIU Internationella kvinnokaféet hade bjuidt Riksdagsledamot Emma 

Wallrup(V) till ett möte.  

• 30 maj datakurs för äldreprojekt. 

• 30 maj SIU besökte SFI skolan i Gottsunda och pratade om valet 9 september  2018. 

• 30 maj möte med Uppsala kommuns styrgrupp för kök utbildning. 

• 30 maj möte för äldreprojekt i Gottsunda. 

• 31 maj SIU ordförande Amil Sarsour höll ett föredrag i konferens på UKK om 

samhällets orientering. 

• 31 maj kultursamtal för " Uppsala vision 2030". 

• 1 juni SIU ordnar en Iftar för nyanlända i samarbete med Almi. 

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

Meddelande från Dima Sarsour Integrationssamordnare, Upplands Idrottsförbund och SISU 

Idrottsutbildarna Uppland. 

Jag vill å den intressepolitiska gruppens vägnar på Upplands Idrottsförbund bjuda in er till 

paneldebatt med Uppsala kommunalråd kring idrott. Fokusområdena är anläggningar och 

idrott för äldre.  

Jag skulle bli jätteglad om ni ville sprida det till era nätverk dessutom!  

Det är fritt inträde och ingen föranmälan. 

Datum: 4 juni 2018 

Plats: IFU Arena 

Tid: kl. 18:00 – 20:00  

LOKALA NYHETER 

Uppsala får en ny äldreombudsman 

Heléne Stenlund är Uppsala kommuns nya äldreombudsman. 

Hon ska informera och vägleda enskilda äldre och samtidigt arbeta för att Uppsala som 

samhälle ska bli mer äldrevänligt. 

Källa: Uppsala kommun 

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

Så ska Uppsala bli tryggare och säkrare 

Uppsala kommun har tagit fram en handlingsplan med 118 åtgärder som ska öka tryggheten 

och säkerheten för Uppsalaborna. Åtgärderna spänner över ett brett fält, allt från 

kameraövervakning, tryggare utemiljöer och insatser mot drogmissbruk till förebyggande 

insatser för barn och unga på skolor och fritidsgårdar. 
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– Uppsalas gator och torg ska vara trygga. När man väntar på bussen eller promenerar hem 

ska man känna sig säker i vår kommun. Nu fokuserar vi våra krafter och samlar hela 

kommunens organisation för att nå samma mål. Med denna kraftsamling och ett nära 

samarbete med polisen och andra myndigheter vet jag att vi kan nå tydliga resultat, säger 

kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S). 

Handlingsplanen föreslås gälla under perioden 2018–2022. De 118 åtgärderna finns inom nio 

målområden, tre som syftar till ökad trygghet och sex som syftar till ökad säkerhet. 

Målområdena har identifierats med stöd i aktuell forskning och lägesbilder. Målområdena 

innefattar bland annat trivsam och trygg miljö, minskad brottslighet, internt skydd och 

personsäkerhet och civilt försvar. 

Källa: Uppsala kommun 

………………………………………………………………………………………… 

Knivsta kommun får böta över 200 000 kronor 

Förvaltningsrätten har beslutat att Knivsta kommun ska betala 210 000 kronor i skadestånd. 

Anledningen är att man brutit mot lagen om offentlig upphandling. 

Det är Konkurrensverket som hävdar att Knivsta kommun ingått ett avtal med ett 

konsultföretag utan att först utannonsera avtalet. Något som alltså bryter mot lagen om 

offentlig upphandling. 

– Det är något som vi har vetat om länge. Det här var Konkurrensverkets förslag. Vi har sagt 

till Förvaltningsrätten att vi inte har något ytterligare att framföra, vi har accepterat det, säger 

Lena Fransson, kommundirektör Knivsta kommun. 

Notan: 2,5 miljoner 

Konsultföretaget har totalt fakturerat kommunen drygt 2,5 miljoner kronor, vilket är mer än 

dubbelt så mycket som det som stod i den aktuella offerten. 

– Vi var i ett läge där vi var tvungna att arbeta fram en översiktsplan, vi trodde att vi skulle 

klara det med interna resurser, men det gick inte. Och då var vi tvungna att ta hjälp utifrån, 

säger Lena Fransson. 

Källa: SVT 

 

RIKSNYHETER 

Ny lag om skydd på internet   

Nu börjar en ny lag gälla i Sverige och alla andra länder i EU. 

Lagen kallas GDPR.  

Den ska ge oss bättre skydd när myndigheter och företag samlar information om oss. 

Företagen måste nu bli mer noga med att tala om hur de använder det de vet om oss. 

Just nu så skickar företag och myndigheter ut mejl till oss.  

De måste tala om att de vet saker om oss och vad de gör med informationen. 

Det står i lagen att de måste göra det. Ibland frågar de om du vill godkänna vad de gör. 

– Du är inte tvungen att svara. 

Men om de frågar och du inte svarar och godkänner så kan de inte använda informationen om 

dig, säger lagexperten Elisabet Jilderyd. 

Företag och myndigheter som bryter mot lagen kan straffas med böter 

…………………………………………………………………………………………..…… 
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Nej till förslag om att begränsa vinster i välfärden 

Riksdagens finansutskott föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag om att det 

borde införas en reglering av vinsterna i välfärden inom socialtjänsten, assistansersättningen 

och skolan. 

Dessutom vill utskottet att riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att återkomma till 

riksdagen med ett förslag om att inrätta nationella kvalitetskrav för verksamheter som bedrivs 

inom välfärdsområdet. 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag om 

att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag och mot utskottets förslag på 

tillkännagivande. De tycker att den reglering av vinster i välfärden som regeringen föreslår är 

den mest ändamålsenliga lösningen på de problem som finns. Dessutom anser de inte att de 

problem och risker som konstaterats i nuvarande system kommer att kunna lösas endast 

genom att ställa högre kvalitetskrav. 

Källa: Statskoll 

…………………………………………………………………………..……………… 

Nyanlända har arbete efter två år 

Drygt en tredjedel av de nyanlända arbetar eller studerar efter två år i etableringsprogrammet. 

I flera kommuner över hälften. Men skillnader lokalt är stora, visar nya siffror från SKL, 

Sveriges Kommuner och Landsting. 

Av de drygt 26 000 som avslutade etableringsprogrammet 2017 gick 36 procent till jobb eller 

studier. 

- Utvecklingen går framåt, och visar på effekter av allt det bra arbete som görs lokalt. Tidigare 

var mediantiden sju år för att hälften av de nyanlända skulle komma i jobb . Nu ser vi att det 

går betydligt snabbare och i vissa kommuner och regioner är hälften i jobb redan efter två år, 

säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting. 

Älla: Statskoll 

……………………………………………………………………………………………. 

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen presenterar nu en gemensam avsiktsförklaring för 

ett förstärkt samarbete, för att underlätta övergången för den enskilde från sjukskrivning till 

arbete. 

Samarbetet mellan myndigheterna syftar till att ge medborgarna bästa möjliga service och 

stöd i övergången mellan sjukförsäkringen och arbetslivet.  

– Vi har i grunden ett gott samarbete med Arbetsförmedlingen med det finns även 

utvecklingsområden och frågor som vi behöver lösa med gemensamma krafter, säger Maria 

Hemström-Hemmingsson, t.f. generaldirektör Försäkringskassan.  

Källa: Försäkringskassa 

 


