
Vecka 5 
1 

SIU NYHETER 
28 januari Projekt " Uppsala vision 2030" har ordnat den första fadderfamilj i år 2019. 

Magdalenas familj har två barn och Ranias familj har tre barn. 

28 januari Internationella kvinnokaféet möte, måndags tema var sång från olika länder. 

29 januari datakurs för nyanlända. 

30 januari datakurs för nyanlända. 

30 januari möte för Äldre i Gottsunda. 

31 januari datakurs för nyanlända. 

31 januari torsdagsmöte för " Uppsala vision 2030". Tema är Allsång för integration. 

1 februari Datakurs för nyanlända. 

1 februari en referensgrupps möte för ensamkommande projekt " Sträck ut din hand mot min 

hand" på SIUs lokal. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

- Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor har godkänd slutrapporten för 

Demokratisk delaktighet genom lokala resurscenter. 

- Inbjudan: Hjärtligt välkomna att Uppmärksammar Internationella dagen för nolltolerans mot 

kvinnlig könsstympning. Palts: SIUs lokal. Datum och tid: 6 februari, Kl. 17.00-19.00 

 

 

LOKALA NYHETER 

 

Tre nya utbildningar i Uppsala 
"Vi möter varje dag ett arbetsliv som skriker efter den här typen av utbildningar" 

På tisdagen 29 januari presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som 

beviljats och därmed får ingå i yrkeshögskolan med en första start under hösten 2019. 

Av de 11 05 inkomna ansökningarna om att bedriva YH-utbildning har myndigheten beviljat 

496 stycken. Det är alltså en beviljandegrad på cirka 45 procent, vilket är den högsta 

någonsin. Sett till antalet nya utbildningsplatser rör det sig om 14 171 med start redan 2019. 

Dessutom fortsätter distansutbildningarna att öka då närmare en fjärdedel av de utbildningar 

som beviljats kommer att ges på distans. 

Här är de nya utbildningarna i Uppsala: 

✓ TRAC - diplomerad resekonsult 400 YH-poäng 

✓ Behandlingspedagog 400 YH-poäng 

✓ Arbetsledare – Hållbar grönyteförvaltning 300 YH-poäng 

Källa: 24Uppsala 

 

Idétävling om Uppsala hospital startar 15 februari 
Den 15 februari rullar Uppsala kommun igång en historisk idétävling bland 

fastighetsutvecklare, arkitektbyråer och investerare. Målet är att hitta ett kreativt och 

långsiktigt ägande för Uppsala hospital, den spektakulära sjukhusbyggnaden från 1885 i 

Ulleråker. Rätt ägare med rätt affärsidé har möjlighet att lyfta både Ulleråker och Uppsala 

som destination. 

Källa: Uppsala kommun 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Budget på drygt två miljarder kronor 
Trafik och samhällsutvecklingsnämnden fastställde vid sitt möta på måndagen årets budget, 

på drygt två miljarder kronor. 

I december 2018 beslutade regionfullmäktige att anslaget för trafik och 

samhällsutvecklingsnämnden och dess förvaltning Trafik och samhälle för år 2019 uppgår 

till         1 091, 3 miljoner kronor. Biljettintäkter och övriga intäkter beräknas uppgå till 1 045 

miljoner kronor, vilket ger en total budget på 2 137 miljoner kronor. 

Källa: Region Uppsala 

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

 

 

RIKSNYHETER 

Nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan 
Säkerhetssituationen i Afghanistan fortsätter att vara allvarlig, men konfliktnivån skiljer sig 

liksom tidigare mellan de olika provinserna. Det framgår av Migrationsverkets nya rättsliga 

ställningstagande om säkerhetssituationen i landet. 

– Förändringarna jämfört med det rättsliga ställningstagande som har gällt sedan augusti 2017 

är små, men flera händelser och rapporter har lett till ett behov att justera bedömningen, säger 

Fredrik Beijer, rättschef vid Migrationsverket. 

I provinsen Nangarhar, i östra delen av landet, bedöms säkerheten nu ha försämrats så att alla 

och envar riskerar att drabbas av våldet vilket innebär att Migrationsverket anser att ingen bör 

utvisas dit. 

Situationen i provinsen Uruzgan, i centrala Afghanistan, anses ha förbättrats något. I det 

tidigare rättsliga ställningstagandet gjordes bedömningen att våldet i provinsen riskerar att 

drabba alla och envar. Men mot bakgrund av en markant nedgång av antalet civila offer och 

internflyktingar under 2018 bedömer Migrationsverket att den inre väpnade konflikten där 

inte längre riskerar att drabba alla och envar. 

– Vi anser alltså att det kan bli aktuellt att återvända till Uruzgan för vissa grupper. Men även 

om situationen i provinsen inte är lika allvarlig som tidigare är konfliktintensiteten fortsatt 

hög. Det behöver vi ta hänsyn till i bedömningen av om den sökande kan återvända dit, säger 

Fredrik Beijer. 

Konfliktintensiteten är också hög i provinsen Ghazni. Migrationsverket bedömer dock att det 

även mot bakgrund av de senaste händelserna där är för tidigt att dra slutsatsen att det råder en 

situation där alla och envar riskerar att drabbas av urskillningslöst våld. Det råder dock 

fortsatt inre väpnad konflikt i provinsen och konfliktintensiteten är hög, vilket måste beaktas i 

de enskilda ärendena. 

Säkerhetsläget i de olika provinserna kan förändras snabbt och Migrationsverket bevakar 

utvecklingen kontinuerligt. Därför kan nya bedömningar av enskilda områden, exempelvis i 

form av rättsliga kommentarer, komma att aktualiseras. 

Källa: Migrationsverket 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Stort varsel på Arbetsförmedlingen – 4 500 får gå 
  

På onsdagsmorgonen 30 januari fick anställda på Arbetsförmedlingen besked om varsel – som 

kommer att omfatta 4 500 personer. 

Mängder av förmedlingskontor kommer därmed att stängas ner runt om i landet. 

– Ett mycket tungt beslut, säger Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg till TT. 

Tusentals anställda på Arbetsförmedlingen fick under onsdagsmorgonen besked om varsel. 

Totalt rör det sig om 4 500 personer som väntas få gå, vilket innebär var tredje anställd. 

– Ett mycket tungt beslut, säger Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg till TT. 

Runt 3 500–4 000 av de anställda uppges finns utanför huvudkontoret i Stockholm. 

Enligt Aftonbladets uppgifter väntas dock de anställda få besked om de enskilda 

uppsägningarna först i början av april när de fackliga förhandlingarna är klara. 

Av de totalt 240 kontoren i landet väntas flertalet att stänga då förmedlingen i stället kommer 

att läggas ut på privata aktörer. 

Skälet till varslet uppges vara kraftiga besparingskrav efter minskad budget från regeringen 

och den så kallade Fyrpartiöverenskommelsen, vars vilja är att krympa myndighetens storlek 

och att externa aktörer i stället ska arbeta med att coacha de arbetssökande. 

Totalt ska det röra sig om 800 miljoner i minskad budget jämfört med 2018. 

Enligt Mikael Sjöberg kommer Arbetsförmedlingens förmåga att sköta sitt uppdrag att 

påverkas av varslet. 

– Varslar man så här många så kommer givetvis verksamheten att påverkas, säger han till TT. 

Under onsdagen kommer även den tre år långa Arbetsmarknadsutredningen att presenteras. 

I den väntas förslag på att Arbetsförmedlingen delas upp, bantas ned och byter namn. 

Källa: Aftonbladet 

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

 

Leif Höök ny försäkringsdirektör 
Nu har Leif Höök utsetts till ordinarie försäkringsdirektör för avdelningen Nationell tandvård, 

internationell vård och arbetsmarknadsstöd (NA). - Jag tycker det ska bli väldigt kul och 

utmanande, säger han. 

Sedan i somras har Leif Höök varit tillförordnad på posten som försäkringsdirektör för 

avdelningen för Nationell tandvård, internationell vård och arbetsmarknadsstöd (NA). 

Intresset för tjänsten var stort. 

Källa: Försäkringskassan 

 

 


