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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V10 

 
Vecka 10 

201903 05-12 

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 

  

 
 

    

http://www.siuppsala.se/radio
http://www.siuppsala.se/radio/riu-textarkiv/sandningsmaterial/
mailto:radio.riu@siuppsala.se
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SIU NYHETER 

• 4 mars möte för Internationella kvinnokaffet. 

• 5 mars möte med förening Happy Heby. 

• 5 mars SIUs styrelsemöte. 

• 5 mars datakurs för nyanlända. 

• 6 mars möte med Uppsamla kommun. 

• 6 mars datakurs för nyanlända. 

• 6 mars P4 radio Uppland sände ett reportage om " Allsång för integration". Det blev ca 180 

delningar på Facebook inom en dag. 

• 7 mars möte med en filmproducent. 

• 7 mars datakurs för nyanlända. 

• 7 mars Allsång för integration för projekt " Uppsala vision 2030". 

• 7 Mars Radio Sverige arabiska enheten kommer att göra intervju för "Allsång för integration". 

• 8 mars SIU uppmärksammar internationella kvinnodagen i Gottsunda, kluturpunkten kl. 18-

20. 

• 8 mars datakurs för nyanlända. 
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LOKALA NYHETER 

Stöd till invandrarförening och integrationsinsatser 

Lokala föreningar och organisationer som är bildade på etnisk grund kan söka 

startbidrag, verksamhetsbidrag, verksamhetsbidrag, stimulansbidrag och särskilt 

verksamhetsbidrag. Sista ansökningsdag 31 mars. 

Ansökan skickas till: 

Uppsala kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen, 753 75 Uppsala eller lämnas i receptionen 

plan 4: Stationsgatan 12 (Lokföraren) 

Kontaktperson för särskilt verksamhetsbidrag för insatser i mottagandet av nyanlända och 

asylsökande: 

Moa Hast  

Telefon: 018-727 18 07 

E-post: moa.hast@uppsala.se 

.................................................................................................................................. 

Besparingar inom socialförvaltningen 

Uppsala kommuns socialförvaltning måste göra anpassningar och prioriteringar i 

verksamheten för att få en ekonomi i balans 2019. Verksamheten måste anpassas för att 

prioritera barn och unga och lagstadgad verksamhet som till exempel orosanmälan. 

Socialförvaltningen måste prioritera och effektivisera verksamheten samtidigt som barn och 

unga som är i behov av stöd och hjälp inte ska drabbas. Socialförvaltningen måste hitta 

alternativ till lägre kostnad och göra anpassningar i verksamheten.  

Inga insatser för barn och unga ska avbrytas utan att socialförvaltningen kan erbjuda 

likvärdiga stödinsatser. Det ska inte heller genomföras några besparingar inom den 

verksamhet som är lagstadgad till exempel utredningar av orosanmälan. 

Källa: Uppsala kommun 

................................................................................................................................... 

Socialtjänsten i Uppsala utreds efter anmälan 

En man i Uppsala med bostadssocialt kontrakt kommer sannolikt spärras ett halvår från 

Uppsalahems bostadsförmedling. Detta sedan socialtjänsten, enligt mannens anmälan till 

Justitieombudsmannen, ska ha stoppat honom från en lägenhet som han sökt. Han ska ha stått 

först i kö till lägenheten och tackat ja till den. Socialtjänstens motivering ska ha varit att hyran 

på lägenheten var för dyr. Mannen ska i ett mejl till handläggare på socialtjänsten innan han 

sökte lägenheten ha förhört sig kring kriterierna för vilka bostäder han kunde söka, och fått 

som svar att han skulle hålla sig till de bostäder som Uppsalahem erbjuder. Nu riskerar alltså 

mannen att spärras från bostadskön eftersom han tackat ja till en lägenhet som han inte kunde 

skriva kontrakt för. 

Källa: 24uppsala.se 
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................................................................................................................................... 

RIKSNYHETER 

L-toppen tvingas sänka kraven – efter AB:s avslöjanden 

Emma Carlsson Löfdahl: ”Min avsikt har aldrig varit att göra något för egen vinning” 

 Riksdagspolitikern Emma Carlsson Löfdahl (L) hyr sin makes bostadsrätt för 13 000 kronor i 

månaden - trots att avgiften ligger på omkring 2 500 kronor. 

På så sätt får familjen varje månad ut maxbeloppet på 8 600 kronor från skattebetalarna. 

Hade L-toppen själv köpt bostadsrätten hade hon bara ersatts för månadsavgiften på omkring 

2 500 kronor, men nu har hon kunnat plocka ut mer varje månad, totalt drygt 463 000 kronor 

sedan 2013. 

Källa: Aftonbladet 

................................................................................................................................... 

LO-ordföranden hoppas på lösning av hamnkonflikten 

Hamnarbetarförbundet kan gå ut i strejk i landets hamnar natten till onsdag. LO-basen Karl-

Petter Thorwaldsson hoppas på en lösning i det sista. 

– Jag hoppas verkligen att de når en överenskommelse, säger han till DN. 

Bakgrunden till konflikten grundar sig i rätten att teckna kollektivavtal. 

Hamnarbetarförbundet har framfört krav på att få teckna ett eget kollektivavtal i hamnarna 

med arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar, för att bland annat själv kunna förhandla om 

avtalsvillkor. 

Arbetsgivarna har ett kollektivavtal med LO-förbundet Transport och parterna vill inte ha två 

olika avtal på en och samma arbetsplats. 

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson betonar att en strejk skulle leda till problem för 

svensk industri. 

Källa: Dagens nyheter 

 


