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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V35 

 
Vecka 35 

2018 28 augusti-4 september  

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
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LOKALA NYHETER 

Kommunen samarbetar med polisen för att skapa ett tryggt 

Uppsala 
Flera områden i Uppsala har de senaste veckorna drabbats av social oro i form av skjutningar, 

knivdåd och bilbränder. Kommunen samarbetar med polisen och andra samhällsaktörer för att 

förhindra och motverka den här typen av händelser. 

Uppsala kommun är en viktig aktör när det gäller att skapa ett tryggare Uppsala. Vi har ett 

nära samarbete med polisen, skolor, föreningar och andra lokala aktörer. Tillsammans tar vi 

fram gemensamma planer och strategier för att långsiktigt motverka social oro och skapa en 

trygg stad. 

Om du känner dig orolig för ditt barn eller för att någon annan person i din närhet far illa kan 

du kontakta socialförvaltningen. 

Källa: Uppsala kommun 

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

Vårdcentraler i Uppsala län öppnar för videosamtal 
 

Med start den 28 augusti kommer patienter i Uppsala län att kunna besöka sin vårdcentral via 

videosamtal i stället för fysiskt. 

– Det här är ett viktigt steg mot att göra vården tillgängligare för alla invånare via nya, 

digitala kanaler, men med samma höga patientsäkerhet som vid andra vårmöten, säger Malena 

Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen. 

Patienter som vill besöka vården i Uppsala län i form av videosamtal behöver installera en 

app för detta i telefonen. För närvarande går appen under namnet ”Min hälsa”, som man hittar 

genom att söka på “Region Uppsala. Man behöver också ha tillgång till Mobilt BankID. 

Till skillnad från andra vårdtjänster som finns tillgängliga via appar, är tjänsten direkt 

ihopkopplad med Region Uppsalas journalsystem. En annan skillnad är att besöket föregås av 

en bedömning av vårdpersonal, som avgör om videobesök är det lämpligaste, eller om det 

krävs ett fysiskt besök, till exempel för provtagning. 

– Från ett patientperspektiv finns stora fördelar med att möta vårdpersonal på ens ordinarie 

vårdcentral, även när det sker i form av videosamtal. Det är säkrare och tryggare så att vi får 

en sammanhållen vårdkedja, säger Malena Ranch. 

Källa: Region Uppsala 

………………… 
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RIKSNYHETER 
 

Regeringen vill minska äldres ensamhet 
Ensamhet är en av de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalité hos äldre mellan 65 och 

80 år, enligt forskning. Pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna och SKPF 

pensionärerna ska nu få pengar till ett projekt som ska engagera äldre att söka upp andra äldre. 

- Få äldre vill prata om sin ensamhet för att det känns tabubelagt vilket lätt blir en negativ 

spiral med mer isolering. Att kunna ringa anonymt och prata med någon kan göra mycket för 

att förebygga psykisk ohälsa och lindra känslan av ensamhet, säger Lena Hallengren, barn-, 

äldre- och jämställdhetsminister. 

- Vi vet att över en fjärdedel av de äldre känner sig ensamma, vilket i sin tur kan leda till ökad 

psykisk ohälsa och depression. Det är en utveckling vi måste bryta och erfarenheter från andra 

länder visar att uppsökande kontakt och stödtelefoner fungerar bra, säger Lena Hallengren. 

Projektet får 2 010 000 kronor. Organisationerna ska ta fram studiematerial, vägledning och 

utbilda äldre i att söka upp andra äldre. Organisationerna ska också starta en stödtelefon, dit 

ensamma kan ringa och få någon att prata med. 

Projektet kommer inrikta sig på grupper som upplever ensamhet i större utsträckning än 

andra; personer som nyligen förlorat en partner, män, utlandsfödda eller personer med 

beroendeproblematik. 

Resultatet av arbetet ska redovisas till Socialdepartementet senast 15 mars 2019. 

Källa: Statskoll 

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

 

S presenterar vallöfte: Extra föräldraledighet 
Statsminister Stefan Löfven och finansminister Magdalena Andersson lanserade också en ny 

miljardsatsning på familjer. 

Förslaget kallas för en ”familjevecka”. Varje förälder som arbetar får fem lediga dagar var 

som de kan ta ut när barnen inte kan vara i skolan på grund av lov, planeringsdagar och 

liknande. Förslaget gäller för föräldrar till barn mellan 4 och 16 år. 

– I dag är det alltför många föräldrar som känner att tiden inte räcker till. Man har inte råd att 

ta tjänstledigt för att vara med sina barn, vilket bidrar till en känsla av stress och 

otillräcklighet, säger Stefan Löfven. 

– Det här innebär att det blir en extra semestervecka för föräldrar, säger Magdalena 

Andersson. 

Förslaget beräknas kosta 5,4 miljarder per år. 

 

Källa: Aftonbladet 

…………………………………………………………………………………………… 
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Fortsatt lägre arbetslöshet 
Arbetslösheten fortsätter att minska i alla län. I slutet på juli var 339 000 personer inskrivna 

som arbetslösa. Det är 17 000 färre än för ett år sedan. 

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar en fortsatt stark arbetsmarknad med sjunkande 

arbetslöshet i samtliga län. I slutet på juli var arbetslösheten 6,9 procent, jämfört med 7,3 

procent för ett år sedan. Det är dock skillnader i arbetslöshet mellan olika delar av landet, från 

4 procent i Gotlands län till över 9 procent i Gävleborg, Södermanland och Skåne. 

- Jobben fortsätter att växa fram på bred front och vår senaste prognos visar att högtrycket på 

svensk arbetsmarknad består även nästa år. Utbildade inom hälso- och sjukvård, pedagogik, 

data och IT eller bygg är extra eftertraktade på arbetsmarknaden, säger Andreas Mångs, 

analytiker på Arbetsförmedlingen. 

Källa: Arbetsförmedlingen 


