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201901 22-29 

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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16:00-18:00 
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SIU NYHETER 
 

21 januari Internationella kvinnokaféet har börjat SIUs vår termins aktiviteter. 

21 januari styrelsemöte för Sveriges Föreningar. 

22 januari datakurs för nyanlända. 

22 januari datakurs för äldre. 

22 januari möte med Gottsunda biblioteket. 

23 januari Demokrati dialogmöte i Gottsunda. Kvällens tema " Våld och trygghet". 

23 januari datakurs för nyanlända. 

24 januari datakurs för nyanlända. 

24 januari kultursamtal för nyanlända för integrationsprojekt " Uppsala vision 2030". 

25 januari datakurs för nyanlända. 

26 januari datakurs för nyanlända. 

 

LOKALA NYHETER 

 

Tierp först i landet med skolsatsning 

Som första kommun, satsar Tierp på att alla skolor ska jobba efter samma metod att 

systematiskt undanröja hindren för elever att komma in på gymnasiet. 

När många elever som gick ut nian i Tierps kommun inte hade tillräckligt med godkända 

betyg för att komma in på gymnasiet, grep Skolverket in. Och nu ska skolorna arbeta enligt en 

speciell metod som är förankrad i aktuell forskning om skolutveckling. 

– Den största vinsten är att få tid att prata och grotta ner sig i problemen, för det är då vi kan 

göra något åt det, säger Hanna Nilsson, lärare på lågstadiet i Örbyhus skola, där man 

redan börjat arbeta enligt metoden.  

Källa: P4 Uppland 

………………………………………………………………………………………….……. 
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Vårdplatskrisen värre än någonsin 

Akutmottagningen drabbas längre ner i kedjan när det saknas platser på sjukhusets 

vårdavdelningar. Patienter som fått behandling på akuten, men behöver läggas in på 

sjukhuset, får ligga och vänta mellan 12 och 24 timmar på en plats. Det har till och med 

förekommit att patienter fått vänta 36 timmar innan de kunnat slussas vidare till en 

vårdavdelning. 

Sara Bäckström, som arbetar på en geriatrisk avdelning, berättar att man på hennes avdelning 

har en konstant överbeläggning och att avdelningen får ta emot patienter som egentligen 

borde vara någon annanstans.  

Stefan Hjulström, produktionschef vid Akademiska sjukhuset, säger att bristen på vårdplatser 

är ett stort problem. 

– Vi har tappat vårdplatser under hösten till följd av bristen på sjuksköterskor, säger Stefan 

Hjulström. 

Ekonomin har varit ett återkommande bekymmer för Akademiska sjukhuset. De senaste 

prognoserna indikerar att underskottet för 2018 landar på 300 miljoner kronor. Samtidigt 

innebär de stängda vårdplatserna inte bara sämre vård för de patienter som tvingas vänta på 

akutmottagningen, utan även sämre ekonomi. Varje stängd vårdplats på en kirurgisk 

avdelning innebär förluster på 10 miljoner om året i uteblivna intäkter från utomlänspatienter 

samt i ökade kostnader för köpt vård. På en medicinsk avdelning är förlusten för en stängd 

vårdplats 7,5 miljoner kronor. 

Källa: UNT 

RIKSNYHETER 

Riksdagen har röstat: Stefan Löfven vald till statsminister 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommer bilda regering. 

18 januari fick Sverige en regering – riksdagen röstade ja till Stefan Löfven som statsminister. 

När Jonas Sjöstedt i onsdags meddelade att Vänsterpartiet kommer rösta gult var saken i 

praktiken klar. 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildar regering – i gen. Men denna gång med 

”januariavtalet” som grund, ett antal punkter där man kommit överens med Centerpartiet och 

Liberalerna. 

Klockan 09.55 på fredagen den 18 januari röstade riksdagen ja till Stefan Löfven som 

statsminister. Utfallet blev 115 ja, 153 nej och 77 som avstår. Fyra ledamöter var frånvarande 

och deltog inte i omröstningen. 

För att Stefan Löfven inte skulle bli statsminister hade det behövts 175 nej-röster. 

Sex ministrar försvinner  och sex nya tar plats. 
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Stefan Löfven har presenterat sin nya regering. Här är alla ministrar i Löfvens nya regering 

 

• Stefan Löfven (S), 61, statsminister 

• Hans Dahlgren (S), 70, EU-minister 

• Magdalena Andersson (S), 51, finansminister 

• Per Bolund (MP), 47, finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister 

• Ardalan Shekarabi (S), 40, civilminister 

• Anna Ekström (S), 59, utbildningsminister 

• Matilda Ernkrans (S), 45, minister för högre utbildning och forskning 

• Isabella Lövin (MP), 55, miljö- och klimatminister 

• Ibrahim Baylan (S), 46, näringsminister 

• Jennie Nilsson (S), 46, landsbygdsminister 

• Amanda Lind (MP), 38, kultur- och demokratiminister 

• Morgan Johansson (S), 48, justitieminister 

• Mikael Damberg (S), 47, inrikesminister 

• Peter Eriksson (MP), 60, biståndsminister 

• Ann Linde (S), 57, handels- och Nordenminister 

• Peter Hultqvist (S), 60, försvarsminister 

• Lena Hallengren (S), 45, socialminister 

• Annika Strandhäll (S), 43, socialförsäkringsminister 

• Ylva Johansson (S), 54, arbetsmarknadsminister 

• Åsa Lindhagen (MP), 38, jämställdhetsminister 

• Tomas Eneroth (S), 52, infrastrukturminister 

• Anders Ygeman (S), 48, energiminister 

Källa: Aftonbladet 

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

Här är de 5 värsta matbluffarna 2018 

Det är inte en lista man vill hamna på, men den finns. Fem livsmedel tävlar nu om titeln 

"Årets värsta matbluff". 

*Lätta original 

Produkten skyltar med att vara gjord av rapsolja och kärnmjölk, men innehåller till stor del 

vatten och palmolja. 

*Oatly havregurt naturell 

Det är förbjudet att pastörisera yoghurt efter syrning, eftersom bakteriekulturen då förstörs. 

Men havregurt är ultrahögpastöriserad efter syrningen, vilket gör att alla bakterier är döda när 

den hamnar i frukosttallriken. 

*Glacéau (Coca-cola) smartwater 

Glacéau skulle inte vara smartare vatten, utan är bara tillverkad på ett krångligare sätt.  

*Festis guanabana pinapple 

Likt Garants grönsaksjuice innehåller den här produkten till största del av aromer. Produkten 

innehåller guanabana, men bara 15 milligram per flaska. 

Källa: Metro 


