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Vecka  

201806 13-19 

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 
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SIU NYHETER 

11 maj Regionråd Lina Nordquist från Liberalerna besökte Internationella kvinnokaféet och 

berättade om SIN resa i politiken. 

12 maj Amil Sarsour höl ett uppdrag i Enheten för utredning och samordning i Uppsala 

kommun. 

12 maj data kurs för äldreprojekt. 

13 maj möte för Äldreprojektet i Gottsunda. 

14 maj torsdag kultursamtal för projekt " Uppsala vision 2030". 

14 maj styrelse möte för Sveriges föreningar. 

 

 

LOKALA NYHETER 
 

Hård kritik mot planer på stängd utskrivningsavdelning 

Akademiska vill lägga ner en avdelning för färdigbehandlade patienter. Men lärarfacket 

varnar för att förslaget skulle öka köerna på andra avdelningar. 

– Det går inte att kasta ut patienterna på gatan utan de blir kvar på sjukhuset, och hamnar då 

på andra avdelningar, på vårdplatser som är avsedda för annat. Det här är ett synnerligen 

korkat förslag, säger Anna Rask Andersen, huvudskyddsombud för Upplands allmänna 

läkarförening  

På utskrivningsavdelningen väntar färdigbehandlade patienter, framförallt multisjuka äldre, på 

att slussas vidare ut till vårdplatser i kommunerna. Avdelningen öppnade för drygt ett år sen 

som ett sätt för sjukhuset att frigöra platser på andra avdelningar. 

Men nu går Akademiska med stora underskott och har fått i uppdrag av politikerna att spara 

pengar. Enligt ett förslag från sjukhusledningen som kommer dras för politikerna i 

sjukhusstyrelsen idag, kan man spara sju miljoner kronor under 2018 genom att lägga ner 

utskrivningsavdelningen från och med september. Avdelningen anses vara dyr, eftersom den 

till stor del bemannas av hyrsköterskor.  

Källa: Sveriges radio 

……………………………………………………………………………….. 

Oro för att sjön Tämnaren ska torka ut 

Sjön Tämnaren utanför Östervåla har just nu extremt låga vattennivåer efter den torra våren. 

Det kan påverka Uppsala kommuns tillgång till dricksvatten. 

Kiell Tofters, ordförande i intresseföreningen Tämnarens Vatten, beskriver läget för sjön  

så här: – Den mår inte bra, vattennivån minskar hela tiden. Den ligger på slätten, och det 

kommer mycket dy ut i sjön. Om vi inte gör något så blir sjön ett kärr om hundra år. 

Källa: P4 uppland 



Vecka 24 
3 

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

Uppsala kommun ska få ny logotype och visuell identitet 

Uppsala kommuns grafiska profil och logotype är från 1986 och behöver anpassad till dagens 

digitaliserade värld. På uppdrag av kommunfullmäktige har kommunen därför tagit fram en 

ny visuell identitet och logotype. 

– Nu har vi tagit fram en ny, modern visuella identiteten som gör att all kommunikation från 

Uppsala kommun blir enkel att känna igen, oavsett vilken verksamhet som är avsändare. Det 

kommer stärka och effektivisera kommunens kommunikation och underlätta för 

kommuninvånarna, säger stadsdirektör Joachim Danielsson. 

 Källa: Uppsala kommun 

RIKSNYHETER 

Ny gymnasielag den 1 juli 

Från och med den 1 juli går det att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier för den 

som tidigare fått avslag på sin asylansökan. Det står klart efter riksdagens omröstning på 

torsdagen. Från och med 1 juli tar också Migrationsverket emot ansökningar. 

Lagen kan komma att omfatta uppskattningsvis runt 9 000 ungdomar som tidigare fått avslag 

på sin asylansökan. För att omfattas måste man uppfylla en rad villkor, exempelvis att: 

första ansökan om uppehållstillstånd ska ha registrerats hos Migrationsverket den 24 

november 2015 eller tidigare. 

Beslutet om utvisning ska ha fattats när den sökande är 18 år eller äldre. 

Beslutet om utvisning ska ha fattats 15 månader eller senare från registreringsdatumet, men 

tidigast den 20 juli 2016. 

Personen ska befinna sig i Sverige när ansökan görs. 

Ansökningsperioden är från och med den 1 juli till och med den 30 september 2018. 

Källa: Migrationsverket 

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

 

Språkproblem fara inom äldreomsorgen 

Språkproblemen inom äldreomsorgen är så omfattande att de utgör en direkt fara för 

brukarna, som kan drabbas av både vårdskador och missförhållanden. Den springande 

punkten är bristen på personal. SKL menar att bristen är så stor att arbetsgivarna måste ta in 

personal som är sämre på svenska. 

Bristen på personal inom äldreomsorgen är så stor att arbetsgivarna ser mellan fingrarna och 

anställer personal som inte förstår svenska, skriver tidningen Kommunalarbetaren som 

granskat ämnet. 
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– Det finns inga som helst begränsningar på hur lite svenska man kan kunna, säger Elisabeth 

Antfolk, förtroendevald för fackförbundet Kommunal till tidningen. 

Exempelvis berättar tidningen om ett fall i Nyköping förra året då en äldre person ramlade i 

sitt hem och slog i huvudet. Personen larmade hemtjänsten, men ingen kom. På grund av 

språkproblem uppstod missförstånd. Först när nattpatrullen gick på sitt skift upptäcktes den 

äldre och fick hjälp upp. 

Incidenten i Nyköping anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) som i en rapport 

tidigare i år slog fast att bristen på svenskkunskaper hos personalen inom äldreomsorgen är 

"ett riskområde". 

Personalens dåliga svenska kan leda till att brukarna får omsorg och vård på ett felaktigt sätt – 

eller ingen vård alls. Och det kan leda till både missförhållanden och vårdskador, anser Ivo. 

Fackförbundet Kommunal är kritiskt till att arbetsgivarna ställer för låga krav på svenska när 

de anställer inom äldreomsorgen. För det handlar inte bara om liv och hälsa, utan också om 

integritet och att de anställda ska förstå vilka rättigheter och skyldigheter de har. 

Källa: Aftonbladet 

………………………………………………………………………………………….. 

Regeringen går vidare med ursprungsmärkning av restaurangkött 

Livsmedelsverket ska tillsammans med Konsumentverket undersöka hur man ska införa en 

obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restauranger och i storkök. 

Regeringen har under mandatperioden vid flertal tillfällen uppmanat restaurangbranschen att 

ta fram en frivillig ursprungsmärkning. Resultatet har inte varit tillfredsställande och därför 

förbereder regeringen nu att göra ursprungsmärkningen obligatorisk. 

- Svenska livsmedel står för hög kvalitet, god djurhållning och låg antibiotikaanvändning. I 

matbutiker är det idag lätt att få reda på köttets ursprung, men så är det inte när man är ute och 

äter på restaurang. Därför vill regeringen införa obligatorisk ursprungsmärkning av kött även 

på restauranger och i storkök, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. 

Enligt gällande bestämmelser måste ett medlemsland anmäla till EU-kommissionen om landet 

vill införa ytterligare nationella bestämmelser om ursprungsmärkning. 

I anmälan behöver landet visa på samband mellan kvalitet och ursprung samt kunna visa att 

konsumenterna efterfrågar ursprungsmärkning. 

Källa: Statskoll 

 

 


