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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V21 

 
Vecka 21 

201805 23-28 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SIU 

NYHETER 

19 maj SIU har deltagit med Sävja dagen  
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SIU NYHETER 

• 21 maj SIU har haft en heldag möte med Hyresgästförening Arbetsgruppen Integration 

och Mångfald. Arbetsgruppen berättade om Hyresgästföreningen med 28 kommuner, 

22 föreningar och ca 150 lokala hyresgästföreningar. SIU kommer att samarbeta med 

de i flera områden. 

• 21 maj SIU internationella kvinnokaffe har bjudet Marta Obmniska som kandidera till 

riksdagen för Moderaterna. 

• 22 maj möte med UKK för planering för kommande Kulturnatten. SIU har fått fyra 

timmar i Sal B. 

• 22 maj datakurs för äldre. 

• 22 maj SIU styrelsemöte. 

• 23 maj ett dialogmöte på Arbetsmarknadsdepartementet angående integrationsfrågor. 

• 23 möte för äldre i Gottsunda. 

• 24 maj möte i Länsstyrelse. 

• 24 maj styrgrupp möte för projektet ” Sträck ut din hand mot min hand”. 

• 24 maj Kultursamtal för projektet ” Uppsala vision 2030”. 

• 25 maj en workshop för ensamkommande för projektet ” Sträck ut din hand mot min 

hand” i Kafé Mumrik i . 

• 26–27 maj SIU deltar med Kultur karneval. 

 

 

 

LOKALA NYHETER 

Krisläge på Ackis under våren 

UNT har gått igenom statistiken över vårdplatsläget på Akademiska sjukhuset. Och under en 

stor del av våren har läget varit akut. I januari har det inte varit en enda dag utan 

överbeläggningar på sjukhusets samtliga avdelningar. Fram till slutet av april har det endast 

varit enstaka dagar utan överbeläggning. 

Vårdplatsläget redovisas med en färgkod, där rött innebär ett överbelastat läge där ingen 

patient kan tas in utan extraordinära åtgärder. Orange innebär att alla avdelningar har 

överbeläggningar. Från den 1 januari har 71 av 136 dagar haft antingen ett orange eller rött 

läge under någon tid på dygnet. Först i maj har det varit perioder med fem dagar eller fler utan 

systematiska överbeläggningar. 

Källa: UNT 

……………………………………………………………………………………..…… 
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Region Uppsala inför fler apotekare inom primärvården - ska få bort 

onödig läkemedelsanvändning 

Region Uppsala ska anställa apotekare som bland annat ska förbättra 

läkemedelsanvändningen på länets vårdcentraler. Det beslutade vårdstyrelsen idag. 

– På sikt vill vi se ännu fler apotekare i primärvården. De kan göra en viktig insats, särskilt för 

många äldre patienter, som ibland har en onödigt hög medicinkonsumtion, som inte är bra för 

deras hälsa, säger Håkan Collin (S), 1:e vice ordförande i vårdstyrelsen. 

Bakgrunden till beslutet är att felaktig läkemedelsanvändning kan orsaka vårdskador. Enligt 

uppgifter från Socialstyrelsen blir varje år cirka 35 000 äldre så sjuka av sina läkemedel så att 

de måste få sjukhusvård. Statistik visar också att läkemedelsförskrivningen i Uppsala län 

ligger högt inom vissa områden. När det gäller patienter som är 75 år och äldre hade 16,2 

procent i Uppsala län tio eller fler läkemedel samtidigt, vilket är högst i landet. 

Källa: Region Uppsala 

 

RIKSNYHETER 

 

Svenska lärdomar av flyktingsituationen 

 

Vad hände egentligen 2015-2016 när det kom så många asylsökande till Europa? Vilka blev 

konsekvenserna? De frågorna ska nu de 28 länderna i Europeiska migrationsnätverket, EMN, 

besvara. Sverige är klar med sin rapport. 

Alla länder som ingår i EMN – EU-staterna (utom Danmark) och Norge – skriver nu var sin 

rapport om vad som hände i det egna landet 2015-2016. Nästa steg blir att EMN analyserar de 

28* ländernas erfarenheter i en gemensam studie. 

Den svenska rapporten visar att Sverige i hög grad påverkades av hur andra EU-

medlemsländer, och EU som helhet, agerade när det kom ett stort antal asylsökande. Studien 

tar också upp de många olika åtgärder som Sverige vidtog hösten 2015 då cirka 100 000 

personer sökte asyl under tre månader (september, oktober och november). Sammanlagt kom 

163 000 asylsökande till Sverige det året. 

Studiens skribenter gör flera reflektioner kring hur Sverige hanterade flyktingsituationen 

2015, till exempel: 

Eftersom det inte finns någon bestämd minimi- eller maximikapacitet för det svenska 

mottagningssystemet för asylsökande kan Migrationsverket upphandla ytterligare platser om 

det behövs. Det gav mottagningssystemet stor flexibilitet, som dock begränsades av 

bostadsbrist i många delar av landet. 

Migrationsverket är en av de största statliga myndigheterna i Sverige och det innebar att 

myndigheten kunde omprioritera uppgifter och flytta personal internt till de områden där 

behoven var störst. 

Källa: Migrationsverket 

………………………………………………………………………………………………. 
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Lokal S-topp hoppar av riksdagslistan i protest 

S-ordföranden i Lomma, Sebastian Merlöv, hoppar av riksdagslistan i protest mot Morgan 

Johansson. 

Bakgrunden är ett kritiserat uttalande om kostnaderna för migration. 

– En socialdemokrat sätter inte en svag grupp mot en annan grupp, säger Merlöv. 

Justitieminister Morgan Johansson hamnade på måndagskvällen i en häftig Twitterdiskussion 

med V-ledaren Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson (V). 

Det började med att Johansson hyllade en satsning där ungdomar i Skåne får gratis 

kollektivtrafik under sommaren. Jonas Sjöstedt skrev i ett svar att det var tack vare 

Vänsterpartiet som satsningen blev verklighet. 

Morgan Johansson svarade då: ”Det här har vi gjort tillsammans, ja. Men det hade inte varit 

möjligt om vi inte stramat åt migrationspolitiken. Man måste orka ta ansvar för svåra beslut 

också.” 

Morgan Johanssons uttalande kritiserades omedelbart av Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk 

talesperson i Vänsterpartiet. 

”Tråkigt att du ställer grupper mot varandra och låtsas som om det inte har några 

konsekvenser . Hur har ni hamnat där?” skrev hon. 

Och Ulla Andersson är inte ensam i sin kritik. 

Nu meddelar Sebastian Merlöv, Socialdemokraternas ordförande i Lomma, att han hoppar av 

riksdagslistan i protest mot Morgan Johansson, något Sydsvenskan var först och rapportera 

om. 

Källa: Aftonbladet 

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

Många arbetslösa med funktionsnedsättning har efterfrågad utbildning 

Arbetslösa med funktionsnedsättning har i stor utsträckning kompetens som inte tas tillvara 

trots att jobben blir fler. Sex av tio har minst gymnasieutbildning. 

Den starka konjunkturen gör att många arbetsgivare har svårt att rekrytera. Trots det ligger 

sysselsättningsnivån still bland personer med funktionsnedsättning. Under fjärde kvartalet 

2017 fanns i genomsnitt 360 000 inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Knappt 66 000 

hade en eller flera funktionsnedsättningar. Av dessa hade omkring 42 000 minst 

gymnasieutbildning.  Källa: Arbetsförmedlingen 

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


