
vecka 42 
1 

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V42 

 
Vecka 42 

20181017-24 

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 
  

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 
 

Dari 

17:00 

  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 

 
15 okt. Internationella kvinnokaffet hade haft en  föreläsning av Elisabet Rundqvist ”Lisa”. 

Hon pratade om ensamkommande barn i Sverige. 

15 okt. datakurs för nyanlända. 

16 okt datakurs för nyanlända. 

16 okt. språkkurs för nyanlända. 

16 okt. SIU:s styrelsemöte. 

17 okt, datakurs för nyanlända. 

17 okt. Äldreprojekts möte i Gottsunda. 

18 okt, utvärderings intervju om projekt " Välkommen paket". 

18 okt, datakurs för nyanlända. 

18 okt, språkkurs för nyanlända. 

18 okt, kulturkväll med Atrium medlemmar. 

18 okt, kultur samtal för projektet " Uppsala vision 2030". 

19 okt, datakurs för nyanlända. 

19 okt, möte med Uppsala kommun och sudanesiska förening. 

20 okt, tre datakurs för nyanlända. 

 

 

LOKALA NYHETER 

 
Kommunstyrelse för ny mandatperiod vald 

Kommunfullmäktige sammanträdde 15 oktober 2018 och valde kommunfullmäktiges 

presidium, oppositionsråd samt kommunstyrelse. Kommunfullmäktige utsåg även 

kommunalråd vid sitt sammanträde. 

Eva Edwardsson (L), ordförande 

Carl Lindberg (S), vice ordförande 

Magnus Åkerman (M), andre vice ordförande 

Erik Pelling (S). Kommunstyrelsens ordförande med ansvar för finans, bolagsstyrning, mark 

och exploatering, samverkan, landsbygd, näringsliv, fastigheter, HR, trygghet. 

Caroline Hoffstedt (S). Ansvar för välfärd, idrott & föreningar och integration. 

Mohamad Hassan (L). Vice ordförande i kommunstyrelsen. Ansvar för arbetsmarknad, 

vuxenutbildning, funktionsnedsättning, företagare, digitalisering. 

Helena Hedman Skoglund (L). Ansvar för skola och jämställdhet. 

Rickard Malmström (MP). Ansvar för gata, klimat, miljö, natur. 

Linda Eskilsson (MP). Ansvar för kultur, demokrati, folkhälsa och samordning psykisk hälsa. 

Källa: Uppsla kommun 

………………………………………………………………………….…… 
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Synen på spårvägen splittrar Uppsalas nya mittenstyre 

Nyligen blev det klart att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna ska styra Uppsala. 

Men trion är oense i en tung fråga: Spårvagnar i Uppsala. 

Ett spårvagnsnät som knyter ihop Uppsala och då i synnerhet de stadsdelar som ska växa 

mycket, Ulleråker och Bergsbrunna, är en viktig del i det så kallade Uppsalapaketet. Vilket 

kretsar kring utbyggnaden av fyrspår mellan Uppsala och Stockholm.  

Synen på spårvägen splittrar de tre partier som den 15 oktober tog över styret av Uppsala. 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet är för spårvägen, men Liberalerna har tydligt sagt nej.  

– Det handlar om kostnader och utrymme i stadsbilden. Det kan finnas andra alternativ till 

spårvagnar som kan vara bättre, säger kommunalrådet Mohammad Hassan (L), en syn som 

inte delas av hans samarbetspartner, kommunstyrelsen ordförande Erik Pelling (S). 

– De utredningar som gjorts pekar på att spårvagnar är den bästa lösningen. De kan ta flest 

passagerare och bäst ur ett kostnadsperspektiv. 

Mohammad Hassan, har ni nu ändrat er syn på spårvägen? 

– Nej nej, vi är fortfarande skeptiska till spårvägen. Men det är inte bara i mittenstyret som det 

finns en splittring. Hade vi haft en allians hade splittringen varit ännu större, säger 

Mohammad Hassan och fortsätter: 

– Det vi ska göra nu är att i mittenstyret ta den här frågan på allvar, utreda den och landa i ett 

bra beslut för Uppsala. 

Källa: P4 Uppland 

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

Psykiatrijournaler blir tillgängliga via nätet 

 

Region Uppsala var först i Sverige med att ge patienter tillgång till sina journaler via nätet. 

När tjänsten infördes 2012 undantogs vissa journaler, bland annat inom psykiatrin. Men från 

den 15 oktober ingår även dessa i e-tjänsten Journalen, som nås via 1177 Vårdguiden på 

webben. 

– Inom just psykiatriområdet finns särskilda frågor som måste lösas för att både patienter och 

medarbetare ska kunna känna sig delaktiga och trygga. Därför har införandet tagit längre tid. 

Nu är vi nöjda med hur systemet är utformat, och vi tror att det här blir ett bra stöd för 

patienterna, säger Åsa Törnkvist, biträdande verksamhetschef för psykiatrin vid Akademiska 

sjukhuset. 

Att ge patienterna tillgång till journalanteckningar från psykiatrin var ett av tio uppdrag för 

digital utveckling och e-hälsa som regionstyrelsen antog 2017. 

Källa: Region Uppsala 
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RIKSNYHETER 

Löfven får uppdraget att försöka bilda regering 

S-ledaren Stefan Löfven får i uppdrag av talmannen att försöka bilda regering. 

Efter Ulf Kristerssons nederlag i helgen ska Löfven nu försöka nå ett förslag över blocken. 

– Jag tror att det går att hitta gemensamma lösningar om man verkligen sätter sig ned, säger 

Stefan Löfven. 

På måndagen träffade riksdagens partiledare talmannen, efter att Ulf Kristersson meddelade 

att han gav sitt sonderingsuppdrag för att försöka komma fram till ett förslag till en regering. 

Efter mötena med partiledarna föll valet, som väntat, på Löfven: 

– Han har fått två veckor på sig, han ska ge mig en lägesrapport efter en vecka, säger Andreas 

Norlén. 

Efter mötet med talmannen sa Stefan Löfven själv, vid en presskonferens: 

– Vi kommer att söka efter lösningar där alla parter kan vinna på ett samarbete. 

Källa: Expressen 

………………………………………………………………………………………….. 

Löfven har träffat Alliansledarna      

S-ledaren Stefan Löfven har haft enskilda samtal med Alliansledarna isina försök att sondera 

för en.                              

                                         

Först ut var Ulf Kristersson (M). Mötet med Kristersson varade i ca 20 minuter, enligt M-

ledarens presschef som i övrigt inte kommenterade mötet. Därefter träffade Löfven även 

Annie Lööf (C), Ebba Busch Thor (KD) och Jan Björklund (L). Bara knapphändig 

information har lämnats ut. Efter mötet sade Löfven att det är för tidigt för att dra slutsatser. 

Han kommer att träffa alla utom Jimmie Åkesson (SD). 

Källa: SVT textTV 

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

  

 


