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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V8 

 
Vecka 8 

201902 19-26 

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 

      

  
    

  

Sorani 

14:00 -16:00 
  

Tigrinja 

Jämna veckor 

(Rezene) 

15:00-16:00 

********* 

Udda veckor 

(Nebiat) 

14:00-16:00 

  
 

Afariska 

16:00-18:00 
  

  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 
18 feb. Internationella kvinnokaféet Zumba danskurs. 

18 feb. datakurs för nyanlända. 

19 feb. SIUs utskott möte. 

19 feb. datakurs för nyanlända. 

19 feb. Äldreprojekts möte i Gottsunda. 

20 feb. möte i Arbetsmarknadsdepartementet, Integrationsenheten. 

20 feb data kurs för nyanlända. 

20 feb. SIu deltar med en föreläsning om Basekonomi. 

21 feb. Allsång för integration för integrationsprojekt " Uppsala vision 2030". 

22 feb. datakurs för nyanlända. 

22 feb. möte med en somaliska förening. 

Pressmeddelande från SIU 

Musik och sång är en del av våra vardagsliv. 

SIU Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala driver sedan 2010 

integrationsprojektet "Uppsala vision 2030". Projektet är uppdelat i flera steg och varje steg 

pågår under tre år. 

Nu börjar det fjärde steget: "Allsång för integration". Allsång har blivit en tradition i Sverige, 

där man samlas för att tillsammans sjunga sånger man känner till. Det förekommer i många 

olika sammanhang, t ex på fester, skolor, i föreningar och särskilda samlingar. Exempelvis 

samlas man på somrarna varje vecka till "Allsång på Skansen", ett program som också 

direktsänds på TV. 

SIU vill med projektet "Allsång för integration" göra det möjligt för nyanlända att bli bekanta 

med vad 'allsång' kan innebära. Vi gör detta genom att presentera och tillsammans sjunga 

olika sånger som är vanliga i Sverige. Vi tar både upp barnsånger och vuxensånger. 

Till exempel lär vi oss att tillsammans kunna sjunga barnsångerna Broder Jakob och Imse 

vimse spindel. Men vi kommer också att ta upp olika vuxensånger bl.a. för Mikael Wiehe och 

Carola.  

Vi ser att dessa sångmöten är ett bra sätt att lära sig nya ord, meningar, grammatik och uttal 

och om olika aspekter av Sverige. 

Det är jätteroligt och spännande. 

Vi möts varje torsdag mellan kl. 16.30 - 18. 

Plats: Skolgatan 18. 

Tel. 0736853052 

 

Varmt välkomna! 

 

Projektledare 

Amil Sarsour 

*************************************************************************** 

Den Eritreanska kvinnorättsföreningen i Uppsala anordnar en kväll med föreläsning och 

middag till den 23 Feb 2019 på ”Värdhus Liljan” mellan 20:00 – 01:00 

Ni är hjärtligt välkomna att fira med oss. 
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LOKALA NYHETER 

Region Uppsala reagerar mot inspelning av sjukresebeställningar 

Region Uppsala har tagit del av information om att inspelade samtal gällande 

sjukresebeställningar har funnits tillgängliga på internet. 

Jonas Skovgaard, VD för Gamla Uppsala Buss AB och Prebus AB, som ansvarar för 

sjukresebeställningarna i Region Uppsala, är förvånad och upprörd. 

– Samtalen har spelats in utan vår kännedom. Vi köper en växeltjänst och har inte beställt 

någon inspelning av samtal. Vår underleverantör kan inte heller svara på varför dessa 

inspelningar har skett, säger Jonas Skovgaard. 

Den server där samtalen funnits är bortplockad från nätet och Region Uppsala har begärt att 

filerna ska raderas. 

Källa: Region Uppsala 

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

Bostadsbolag bröt mot lagen i 18 år 

I 18 år har det kommunala bostadsbolaget Hebygårdar saknat ett diarium som de enligt svensk 

lag måste ha. P4 Uppland uppmärksammade det här i somras och anmälde bolaget till 

Justitieombudsmannen som nu kommer med sitt beslut.  

JO anser att Hebygårdar visat prov på bristande kunskap om vilka regler som gäller och att 

det här har gjort det svårt för allmänheten att ta del av information. Bristerna är allvarliga 

anser JO som kritiserar Hebygårdar. Efter anmälan har Hebygårdar anslutit sig till samma 

diarium som Heby kommun. 

Källa: Sveriges radio 

 

RIKSNYHETER 

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

 

Utredning om stöd vid korttidsarbete överlämnar slutbetänkande 

Måndag den 18 februari överlämnade utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för 

stöd vid korttidsarbete sitt slutbetänkande till Finansdepartementet. Efter överlämnandet höll 

den särskilde utredaren Anders Ferbe en pressträff. 

Bakgrund: 2014 infördes en ny lag som innebär att företag kan få ekonomiskt stöd från staten 

för att låta personal gå ner i arbetstid istället för att genomföra uppsägningar vid kraftiga 

lågkonjunkturer. 

Utredningen har haft i uppdrag att undersöka om stödet kan göras mer konkurrenskraftigt. 

I augusti 2018 presenterade utredningen ett delbetänkande där man föreslår att stödet även ska 

kunna beviljas då företag drabbas av allvarliga och tillfälliga ekonomiska svårigheter som inte 

kunde förutses eller undvikas, oberoende konjunkturläget. 

I slutbetänkandet har utredningen undersökt hur behovet av validering och 

kompetensutveckling kan kopplas till stödet. 

Källa: regeringskansliet  
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Ny lag ska motverka diskriminering vid digital och fysisk handel inom EU 

(NU6) 
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny lag som ska komplettera tvingande EU-regler om så 

kallad geoblockering. Geoblockering uppstår bland annat när företagare blockerar eller begränsar 

åtkomsten till sin näthandel för kunder från andra länder inom EU. 

Syftet med EU-reglerna är att bidra till en väl fungerande inre marknad genom att förhindra 

diskriminering som grundar sig på kunders nationalitet vid handel på nätet och i fysiska butiker. 

Företagare som bryter mot de nya bestämmelserna ska betala en så kallad sanktionsavgift. 

Regeringen ska enligt den nya lagen utse en eller flera myndigheter som ska kontrollera att de nya 

reglerna följs. 

Den nya lagen börjar gälla den 1 april 2019 

Källa: Riksdagen.se 

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

Ökat fokus på Nord- och Östafrika i årets flyktingkvot 
Nu har Migrationsverket tagit beslut om fördelningen av årets flyktingkvot, eller 

vidarebosättning som det också kallas. Ett ökat fokus på Nord- och Östafrika, samt ett fortsatt 

starkt stöd för syriska flyktingar står för merparten av platserna. 

– Det finns ett stort behov av vidarebosättningsplatser för människor som är på flykt i Afrika, 

framförallt för människor som är på väg mot Libyen för att ta sig till Europa över Medelhavet, 

säger Oskar Ekblad, chef för vidarebosättningen. 

Regeringen har sedan tidigare beslutat att Sverige ska ta emot 5000 kvotflyktingar under 

2019. Nu har Migrationsverket fattat beslut om fördelningen av platserna, efter samråd med 

UNHCR, regeringen och andra samverkanspartners. 

Se sektionschef Oskar Ekblad och enhetschef Helena Kullberg berätta om årets flyktingkvot 

och arbetet med vidarebosättningen. 

Källa: Migrationsverket 

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

Regeringens nya skatteförslag – så påverkas du 

Ett miljövänligare Sverige är i fokus för den nya regeringen. 

Det innebär samtidigt att det finns risk för att priset på hemelektronik och vitvaror kan skjuta i 

höjden framöver. 

Enligt ett förslag som regeringen nyligen har presenterat vill man höja kemikalieskatten och 

är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. 

"Den föreslagna höjningen innebär en skatt på 11 kronor per kilo för vitvaror och 160 kronor 

per kilo för övrig elektronik, dock maximalt 440 kronor per vara", enligt regeringen. Målet är 

att driva utvecklingen mot en giftfri hemmiljö. 

I dag ligger skattenivån på åtta kronor per kilo för vitvaror och 122 kronor per kilo för övrig 

elektronik, med ett maximalt belopp på 327 kronor per vara. 

Kritiska röster har bland annat höjts från föreningen Skattebetalarna. Enligt dem kommer 

skatten leda till högre priser för konsumenterna och slå hårt mot den svenska handeln. 

– Det är bra att man vill minska de mindre hälsosamma kemikalierna men vi tycker det är fel 

åtgärd. Det är bättre att man löser det gemensamt på EU-nivå, säger Sofia Linder, 

chefekonom på Skattebetalarna till Dina Pengar. 

Skatteändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019. 

Källa: 24uppsala.se 


