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SIU NYHETER 

• 4 juni: SIU Internationella Kvinnokaffe fått besök av Anna-Karin Klomp regionråd 

från KD. 

• 5 juni: LÖK representations gruppmöte på Arena och datakurs för äldreprojekt. 

• 6 Juni: Sträck ut din hand mot min hand firade Sveriges nationaldagen på Uppsala 

Stadsparken.  

• 7 juni: Styrgrupp möte för projektet Sträck ut din hand mot min hand, planeringsmöte 

med Äldre nämnden för Dialogmöte i Gottsunda den 20 juni och kultursamtal för " 

Uppsala vision 2030". 

• 8 juni: datakurser för nyanlända mellan kl. 10-14. 

• 9 juni: datakurser för nyanlända mellan kl. 10-16. 

Föreningen salsal anordnar den första afghanska poesifestival i Uppsala den 9e juni på 

stadsbiblioteket från kl 11:00 – 15:45. 

Afghanistan har duktiga poeter och författare som bor inte i Afghanistan. De bor i EU 

länder och andra länder. Våra gäster kommer från London, Paris, Berlin, Wien, Oslo, samt 

kommer flera poeter från alla möjliga delar av Sverige. 

 Syftet med poesifestival är presentera och höja kunskap om Afghanistan i Uppsala, 

liksom i hela Sverige finns det ett betydande antal afghanska invånare vilka som nu ingår i 

det svenska-samhället. I och med det behöver de lära känna den svenska kulturen och 

integrera sig i samhället. Detta görs bäst via ömsesidigt relation och förståelse mellan dem 

och det svenska samhället. Tanken är att poeter från olika länder, inklusive Sverige ska 

ingå i festivalen förutbyte. Närvaron av entusiaster samt reflektion av festivalen i pressen 

gör det också möjligt för samhälle att lära känna afghanska och dess kultur från 

litteraturens perspektiv. 

Med vänlig hälsning/ Yousof Rizai 

 

 

LOKALA NYHETER 

EU-stöd på 13,5 miljoner ska stärka innovation inom äldreomsorgen 

Uppsala och Västerås stad fått 13,5 miljoner i form av EU-stöd från Europeiska socialfonden. 

Pengarna ska användas för att stärka kompetensen inom innovation och nyskapande inom 

äldreomsorgen. 

– Det är väldigt glädjande att vi kan göra den här satsningen. Vi ska höja Uppsala kommuns 

innovationsförmåga ytterligare. Vi skapar nya, mer effektiva och värdeskapande 

välfärdstjänster genom att öka medarbetarnas kompetens inom nyskapande och innovation, 

säger Monica Östman (S), ordförande i äldrenämnden. 

inom äldreomsorgen att tillgodogöra sig kunskap. 

Källa: Uppsala kommun 

……………………………………………………………………………………………. 
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Region Uppsala polisanmäler läkare vid privat IVF-klinik 

Region Uppsala har beslutat att polisanmäla läkare vid en privat IVF-klinik. 

- Vår uppföljning visar att läkarna medvetet och systematiskt har fakturerat Region Uppsala 

på ett felaktigt sätt. Bristerna är så allvarliga att vi måste vidta åtgärder, säger Region 

Uppsalas chefsjurist Anne Nilsson. 

Region Uppsala följer kontinuerligt upp att vårdgivare som man har avtal med följer lagar och 

regler, både när det gäller medicinsk säkerhet och ekonomi. Under 2016 genomfördes en 

utvärdering av uppdraget gynekologi i öppenvård som visade att kostnaderna ökat kraftigt. 

Sjukhusstyrelsen gav då i uppdrag att regelverket skulle genomlysas med fokus på vad som 

bidragit till kostnadsökningarna och säkerställa att rätt ersättning betalas ut till vårdgivare för 

genomförd vård. Det var i samband med den genomlysningen som det uppdagades att den 

aktuella kliniken hade en avvikande tolkning av avtalen. 

Källa: Region Uppsala 

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

Skeppet är på rätt köl igen 

Det omtalade Skeppet ligger inte längre med slagsida i Uppsalas hamn. Det återstår nu att 

undersöka vad som fick båten att luta. 

Under tisdagen pågick ett intensivt arbete med att pumpa ur vatten ur Skeppet som kantrade 

den 20 mars i Fyrisån. Peter Högosta vid Relita Industri & Skadeservice, som anlitats för att 

få upp båten, kunde då berätta att insatserna gick bra. 

Timme för timme hävdes lutningen och slutligen stod hon upprätt igen. 

Varför båten kapsejsade ska nu undersökas. En teori är att vinterns is i Fyrisån tryckt hål på 

skrovet. 

I slutet av april gjordes ett försök att räta upp skeppet men vid den tidpunkten varvattentrycket 

för stort. En vägg och fönster i Skeppet krossades och bärgningsförsöket fick avbrytas. 

Vad det kostat att bärga flytetyget återstår att summera men det har talats om miljonbelopp. 

Källa: UNT 
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RIKSNYHETER 

Allt fler vill bli svenska medborgare 

Antalet nya svenska medborgare fortsätter att öka. De största grupperna som får 

medborgarskap i dag är syrier, statslösa och somalier, vilket speglar tidigare års 

asylinvandring. 

De senaste tre åren har antalet nya svenska medborgare ökat för varje år. År 2015 beviljade 

Migrationsverket medborgarskap i 35 867 ärenden, år 2017 var motsvarande siffra 55 420*. 

– Trenden verkar hålla i sig. Hittills i år är antalet beviljade medborgarskapsärenden ungefär 

25 000, säger Migrationsverkets presschef Per Ek. 

Vilka länder som ligger i topp i medborgarskapsstatistiken speglar migrationen till Sverige 

några år tillbaka. Ett krav för att bli medborgare är nämligen att man ska ha bott i Sverige i ett 

visst antal år. Mellan 2016 och 2017 skedde ungefär en fördubbling av antalet syrier och 

statslösa som fick svenskt medborgarskap. Det hänger ihop med att antalet asylsökande från 

Syrien ökade markant några år tidigare. 

Personer från Somalia är den tredje största gruppen bland nya svenska medborgare. Många 

asylsökande därifrån kom hit 2007, året efter att Etiopien förklarat krig mot Somalia. Men det 

dröjde ända till 2015 innan de kunde bli svenska medborgare. Det beror på att 

Migrationsverket inte godkänner ID-handlingar från vissa länder. Och den som inte kan styrka 

sin identitet måste ha bott i Sverige i åtta år för att kunna bli medborgare. 

På listan över de tio vanligaste ursprungsländerna hos dem som fått medborgarskap i år finns 

två europeiska länder. Polacker är den största europeiska grupp som blir svenska medborgare, 

och så har det varit sedan 2010. 

Källa: Migrationsverket 

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

Högst risk för sjukskrivning i mansdominerade arbetaryrken 
De stora yrkesgrupperna inom vård, skola och omsorg bidrar genom sin storlek till stor del av 

utgifterna för sjukförsäkringen. Men det är inom andra branscher och yrken som risken för 

sjukskrivning är högst. Det visar Försäkringskassan stora sammanställning av sjukskrivningar 

inom branscher och yrken som presenteras i dag. 

Högst risk för sjukskrivning finns i mansdominerade riskyrken inom tillverkning, bygg, 

hantverk och transport. Olycksrisker, exponering för hälsovådliga ämnen och ergonomiska 

belastningar är faktorer som har negativ inverkan på hälsa och arbetsförmåga. 

Piloter och kabinpersonal är exempel på yrken med hög risk för långvarig sjukskrivning. 

Ytterligare ett serviceyrke med hög risk för sjukskrivning, speciellt för kvinnor, är tågmästare 

som likt kabinpersonal har direktkontakt med passagerare. Ett annat kontaktyrke som visat 

höga sjukskrivningstal är präster, ofta med psykiatriska diagnoser. 

Lägst risk för sjukskrivning finns inom tjänstemannayrken och kvalificerad tjänsteproduktion 

i branscher som kommunikation, finans, juridik samt vetenskap och teknik. 

Källa: Försäkringskassa 


