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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V45 

 
Vecka 45 

201811 06-13 

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. 
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SIU NYHETER 

• 5 nov. Internationella kvinnokaffet; Nibiat har hållet en föreläsning om diabetes . 

• 5 nov. datakurs för nyanlända. 

• 6 nov. datakurs för äldre. 

• 7 nov. Lokala överens kommelse(LÖK) konferens i Uppsala konsert och kongress. 

• 8 nov. besök till Nyby vision verksamhet. 

• 8 nov. verksamhetsbesök hos Läkare i Världen. 

• 8 nov. kultursamtal för Uppsala vision 2030. 

• 8 nov. datakurs för nyanlända. 

• 9 nov. datakurser för nyanlända. 

• 10 nov. SIUs fotboll turnering i Tiunda skola. 

 

LOKALANYHETER 

Frivilliga fick 700.000 i bidrag – polisen hittade 

knarktillbehör 

Polisen i Uppsala riktar skarp kritik mot organisationen Gottsundamammorna, 
rapporterar Upsala Nya Tidning. 

Orsaken är bland annat att polisen hittat föremål kopplat till narkotikahantering och 
även narkotikarester öppet inne i föreningens lokal på Bandstolsvägen. 

– När vi använt tvångsmedel för att söka igenom lokalen har mammorna vägrat att 
flytta på sig. De kan skrika saker som: ”Ni har inget här att göra”, säger en polis till 
tidningen. 
Flera poliser vittnar om att man motarbetas av organisationen, som för bara en 
månad sedan beviljades kommunalt bidrag på 700 000 kronor. Pengarna skulle 
användas för att motarbeta sociala problem och erbjuda unga en meningsfull fritid. 

Polisen har nu gjort en orosanmälan där man ifrågasätter organisationens 
möjligheter att erbjuda unga en bra miljö. 

Föreningen Gottsundamammorna bildades hösten 2017 efter vågen av bilbränder i 
området. Organisationen har tidigare haft uttalat stöd bland annat från polisen. 

Källa: Aftonbladet 

…………………………… 

Pelling (S) efter skjutning: Vi kommer att vinna den här striden 

Uppsalas kommunalråd Erik Pelling (S) vill se mer samordning för att göra det svårare för 

kriminella grupperingar i bland annat Gränby. 

En 17-årig man har anhållits misstänkt för mord efter skottlossningen i stadsdelen Gränby i 

Uppsala i fredags kväll, där två personer skadades varav en dog. 

Socialdemokratiska kommunalrådet Erik Pelling säger nu att vill se mer samordning för att 

göra det svårare för kriminella grupperingar i bland annat Gränby. Det ska inte löna sig att 

vara kriminell, säger han: 

– Uppenbarligen finns det utrymmet idag och det utrymmet kan vi komma åt, men då måste vi 

jobba strukturerat tillsammans och på ett helt annat djup än vad vi har gjort tidigare i Uppsala, 

säger Erik Pelling (S). 

Källa: P4 Uppland 
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……………………………………… 

Karin Johannesson - ny biskop i Uppsala stift 

Karin Johannesson fick flest röster i biskopsvalet och blir därmed ny biskop i Uppsala stift 

2019. 

Idag jobbar Johannesson som docent och universitetslektor i religionsfilosofi vid Uppsala 

universitet. Hon kommer att efterträda Ragnar Persenius som lägger ned biskopsstaven 24 

februari 2019. 

Källa:P4 Uppland 

…………………………………………….. 

 

Extrapengar till deltagare inom daglig verksamhet 

Uppsala kommun har beslutat att ge extrapengar till deltagare i daglig verksamhet för 2018. 

Denna engångsåtgärd är möjlig att göra för statliga stimulansbidrag som regeringen fördelar 

för att stimulera kommunerna att införa eller höja dagpenningen för personer som deltar i 

daglig verksamhet. 

Uppsala kommun har rekvirerat 8,5 miljoner kronor av de stimulansmedel som 

Socialstyrelsen på regeringens uppdrag fördelar till kommunerna för att införa eller höja 

dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enlig LSS. 

Stimulansbidraget gör det möjligt för Uppsala kommun att betala ut extra pengar för 2018 till 

deltagare i daglig verksamhet. Fördelningen av pengarna baseras på närvaro, med 38 kronor 

för varje närvarodag under 2018. För de enskilda deltagarna betyder det som mest cirka 9 000 

kronor i extra utbetalning. Pengarna kommer att betalas ut retroaktivt från januari 2018. 

Källa: Uppsala kommun 

……………………………………. 

 

RIKSNYHETER 

S och L säger nej till Kristersson 

Lina Nordquist (L) och Marlene Burwick (S) kommer att rösta nej till Ulf Kristersson som 

statsminister. KD:s Mikael Oscarsson är dock positiv. 

Det säger tre riksdagsledamöter från Uppsala län till P4 Uppland efter talman Andreas 

Norléns besked att han måndag nästa vecka kommer föreslå Ulf Kristersson som ny 

statsminister för riksdagen. 

En votering om Kristersson får bilda regering kan sedan komma att hållas på onsdag nästa 

vecka. Ulf Kristersson sa vid en pressträff att Kristdemokraterna uttryckt stöd för att han ska 

bli statsminister. Men Liberalerna och Socialdemokraterna har gett definitiva besked om att 

de kommer rösta nej. 

Källa: P4 Uppland 

……………………………. 
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Partier säger nej till Kristersson 

Nästa vecka blir det en viktig omröstning i Sveriges riksdag. Politikerna ska rösta om 

Moderaternas ledare Ulf Kristersson ska bli statsminister. Men Kristerssons chans att få leda 

en ny regering verkar mycket liten. Redan nu säger Liberalerna och Centerpartiet att de ska 

rösta nej. De säger nej för att 

en sådan regering skulle behöva stöd från Sverigedemokraterna. 

– Vi har hela tiden sagt att vi inte kan stödja en sådan regering, säger Centerpartiets ledare 

Annie Lööf. 

Men både Kristdemokraternas ledare Ebba Busch Thor och Ulf Kristersson hoppas att 

Centern och Liberalerna ska ändra sig. 

– De som vill ha Alliansens politik borde rösta ja, säger Moderaternas ledare Ulf Kristersson. 

8 SIDOR/TT 

 

 

……………………………………………… 

1060 personer har hittills fått uppehållstillstånd med stöd av gymnasielagen 

En månad har passerat sedan Migrationsöverdomstolen gav grönt ljus för att tillämpa den nya 

gymnasielagen. Under denna månad har Migrationsverket beviljat 1060 personer 

uppehållstillstånd. 

Innan årsskiftet ska Migrationsverket fatta beslut i de ärenden som handläggs av 

myndigheten. Eftersom drygt hälften av ansökningarna om uppehållstillstånd ska 

handläggas av domstolarna har Migrationsverket även fokuserat på att lämna 

yttranden dit. 

Sedan 1 juli har Migrationsverket avslagit 1482 ärenden. Avslagen baseras främst på att 

ansökan kommit från personer som inte omfattas av lagen.  

I takt med att fler personer beviljas uppehållstillstånd gör Migrationsverket en särskild 

insats för att dessa personer så snabbt som möjligt kan besöka verket för att 

beställa uppehållstillståndskort.   

– De som nu beviljas uppehållstillstånd behöver kortet för att kunna folkbokföra sig, 

ansöka om studiemedel och ta del av de rättigheter ett uppehållstillstånd 

medför. De här personerna har fått vänta länge på besked och därför vill vi agera så snabbt 

som möjligt för att underlätta för dem, säger Camilla Engström, projektledare på 

Migrationsverket.  

I samband med beslutet kommer de som beviljas uppehållstillstånd även att få veta hur de ska 

gå tillväga för att kunna beställa ett uppehållstillståndskort. Målsättningen är att personerna 

inom två veckor efter beslut ska få möjlighet att beställa sitt kort. 

Källa: Migrationsverket 

…………………………………. 

 

 

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-09-25-Efter-Migrationsoverdomstolens-besked-Migrationsverket-kan-borja-fatta-bifallsbeslut.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-09-25-Efter-Migrationsoverdomstolens-besked-Migrationsverket-kan-borja-fatta-bifallsbeslut.html

