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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49 

 
Vecka 49 

201812 04-11 

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  
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15:00-16:00 

********* 
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17:00 
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Martin 
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SIU NYHETER 
3 dec. Internationella kvinnokaféet möte. Tema var Första advent 

3 dec. datakurs för nyanlända. 

4 dec. datakurs för äldre nyanlända. 

4 dec- grammatikkurs för nyanlända. 

5 dec. datakurs för nyanlända. 

5 dec. en grupp från SIU besöker riksdagen. 

6 dec. möte i Gottsunda om föreningsliv i Gottsunda. 

6 dec. datakurs för nyanlända. 

6 dec. Kultur samtal för nyanlända " Uppsala vision 2030". 

7 dec. datakurs för nyanlända. 

7 dec. Konferens med länsstyrelsen. 

7 dec. Integration dag i Enköping. 

 

LOKALA NYHETER 

Snart börjar skolval - 2019 

I skolvalet 2018 gjorde 94,5 procent av alla elever ett aktivt skolval och av dem fick hela 96,4 

procent plats på någon av sina tre valda skolor. Skolvalstiden för läsåret 2019/2020 pågår 10-

31 januari och redan nu kan man besöka skolorna för att kunna göra ett genomtänkt val. 

Syskonförtur och relativ närhet är de två urvalskriterierna för att få en plats i skolor som 

många söker till. Nytt för i år är att de, som inte gör ett aktivt val, placeras samtidigt som de 

som valt. Tidigare har de placerats sist, vilket bedömts vara orättvist. 

Skolvalet pågår 10-31 januari. Därefter tas den karta som utgör underlag för skolplaceringarna 

fram, och arbetet med att placera eleverna pågår in i mars. Under perioden 1-12 mars får 

vårdnadshavarna besked om skolplaceringen. Efter det kan man göra ett omval 15 till 25 mars 

och slutgiltig placering meddelas senast 30 april. 

………………………………………………………………………………………………… 

Kriminella gäng rekryterar ensamkommande hemlösa 

Kriminella gäng rekryterar unga ensamkommande asylsökande män från Afghanistan för att 

sälja droger. Det säger polisen i Uppsala, Stockholm, och Göteborg. 

Många gånger tvingas de att sälja droger, berättar Anders Nilsson som är gruppchef för 

Uppsalapolisens utredningsgrupp 3, tidigare kallad gatulangningsenheten. 

– De har till sin uppgift att främja narkotikahandeln för redan kriminellt etablerade gäng 

Hur hamnar de i den situationen? 

– Det är oftast med tvång, eller mot betalning och någonstans att sova. 

Problemet med att kriminella gäng systematiskt rekryterar och utnyttjar ensamkommande 

finns, enligt poliser Ekot talat med, i flera kommuner i Sverige. 

Det finns ingen kartläggning av hur vanligt det är, men polisen i Uppsala säger att det rör sig 

om 30-40 identifierade ensamkommande från Afghanistan som är involverade i 

narkotikaförsäljningen. 

Källa: P4 Uppland 

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

Akademiska sjukhuset i stabsläge – akut platsbrist 
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Vid lunchtid på tisdagen gick Akademiska sjukhuset upp i stabsläge, på 

grund av en överbelastad akutmottagning. 

– Det är en kraftig överbelastning som vi har på akuten just nu, vi har för få vårdplatser, säger 

Göran Günther som är chefsläkare på Akademiska sjukhuset. 

Stabsläge innebär att sjukhuset etablerar tydliga kommunikationskanaler mellan 

verksamheterna och sjukhusledningen, och möjliggör snabba resursförflyttningar dit de 

behövs som bäst. 

– Förhoppningen är att vi kan återgå till normalt läge så fort som möjligt, men i nu läget har vi 

ingen prognos, säger Göran Günther. 

Källa: P4 Uppland 

 

 

 

RIKSNYHETER 

Karensavdrag istället för karensdag från 2019 

Förändringen träder i kraft från och med år 2019. De nya reglerna innebär att ett karensavdrag 

ersätter den nuvarande karensdagen. I lagen om sjuklön föreslås avdraget uppgå till 20 

procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön. 

Den närmare beräkningen av sjuklönens storlek och karensavdragets storlek kan 

arbetsmarknadens parter avtala om. 

För majoriteten arbetstagare innebär de nuvarande reglerna om karensdag att en arbetstagare 

vid sjukfrånvaro från arbetet får sjuklön som motsvarar 80 procent av de förlorade 

anställningsförmånerna från arbetsgivaren med undantag för frånvaron den första dagen i 

sjuklöneperioden. Avdraget blir storleksmässigt detsamma oavsett vilken arbetsdag som utgör 

första sjukfrånvarodagen. 

De nuvarande reglerna om en karensdag kan i vissa avseenden få mindre önskvärda effekter. 

Karensdagens utformning slår olika för olika grupper på arbetsmarknaden. För arbetstagare 

med koncentrerad arbetstid kan reglerna medföra att arbetstagaren förlorar en relativt stor del 

av inkomsten om karensdagen infaller under en dag med ett långt arbetspass. Likaså för en 

arbetstagare med koncentrerat deltidsarbete. 

Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2019. 

Källa: Regeringskansliet 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

Lööf och Björklund tar plats vid Löfvens förhandlingsbord 
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Statsminister Stefan Löfven säger att han är glad över att förhandlingarna nu är inne i ett 

skarpt läge. Talmannen ger nu S, C och L en knapp vecka att förhandla. 

Tre månader efter valet går regeringsbildningen in i en skarp förhandlingsfas. Det är första 

gången sedan Alliansen bildades 2004 som borgerliga partier sätter sig i direkta samtal om 

makten med Socialdemokraterna. 

– Vi kommer att anstränga oss för att det här ska gå i mål, säger statsminister Stefan Löfven 

(S). 

Källa: DN 

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

M, L, KD, och MP tappar väljare        

 M, L, KD och MP tappar jämfört med valresultatet, enligt SCB:s partisympatiundersökning, 

som presenterades på tisdagen. S, SD och V ökar.         

Förändringarna är statistiskt säkerställda, utom för M och V.  SD ökar med 0,8 procentenheter 

jämfört med valresultatet, till 18,3 proc. S ökar med 2,2 till 30,5. L tappar mest och landar 

strax över spärren, på 4,3. M och KD tappar, C ligger kvar oförändrat och V ökar till 8,4proc.   

De rödgröna har enligt mätningen ett övertag med 5,4 procentenheter.  

Källa: SVT text tv  

 


