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SIU NYHETER 
25 mars Våffeldagen och diplomutdelning. 

SIU Internationella kvinnokaffet firade 2019 Våffeldagen. Stor tack till Francia och Nebiat för 

de goda våfflor. 

Datakurs diplomen delades ut till 8 kursdeltagare och visades en Powerpoint presentation om 

"Sham El Nasim" från Egypten. 

26 mars datakurs för nyanlända. 

27 mars datakurs för nyanlända 

27 mars möte för äldre i Gottsunda. 

28 mars Allsång för integration. 

28 mars möte i Uppsala kommun för anbud handlingar. 

28 mars datakurs för nyanlända. 

28 mars möte med kvinnor som ska delta i SIUs simkurs. 
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LOKALA NYHETER 

 

Sara Mohammad talar inför kommunfullmäktige 
Uppsala kommunfullmäktige har bjudit in debattören Sara Mohammed till 

kommunfullmäktiges möte 25 mars i anledning av FN-dagen mot rasism. 

Sara Mohammad och den organisation hon har grundat, Glöm aldrig Pela och Fadime 

(GAPF), har länge arbetat mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

Rasism motarbetas bäst genom inkludering och respekt för mångfald. Hedersförtryck är dock 

inget som kan accepteras i ett öppet och jämlikt samhälle. Sara Mohammad har därför bjudits 

in för att kommunfullmäktige ska få höra henne berätta om den svåra balansgången mellan 

respekt för andra kulturer och kravet på att värna enskilda människors grundläggande 

rättigheter och friheter. 

Källa: Uppsala kommun 

……………………………………………………………………………………….…… 

 

Årets unga kulturstipendiater har utsetts 

Kulturnämnden vid Region Uppsala har vid sitt sammanträde den 25 mars utsett 2019 års 

mottagare av Kulturstipendier för unga. 

Region Uppsalas kulturstipendier för unga är avsedda att stödja och uppmuntra ungdomars 

insatser inom olika konstområden som litteratur, film, dans, konst, musik och teater. 

Stipendiet kan både sökas av ungdomar och stipendiater kan bli föreslagna. Det totala 

stipendiebeloppet är 50 000 kr. 

 

Nio stipendier på sammanlagt 50 000 kr delas ut till: 

 

Bildkonst 5 000 kr: Simon Norrlid, Uppsala, född: 2002 

Dans 5 000 kr: Leonardo Karm, Knivsta, född: 2000 

Dans 10 000 kr: SBS Crew (grupp), Älvkarleby, född: 2002–2005 

Film 5 000 kr: Hannes Gustafsson, Enköping, född: 2000 

Litteratur 5 000 kr: Sara Edman, Uppsala, född: 2000 

Musik 5 000 kr: Theo Brännström, Älvkarleby, född: 2004 

Musik 5 000 kr: Ester Stålberg, Uppsala, född: 2003 

Musik 5 000 kr: Melvin Gustafsson, Enköping, född: 2002 

Teater/ Scenkonst 5 000 kr: Rikard Holmstedt, Uppsala, född: 2002 

Källa: Region Uppsala 

……………………………………………………………………………………….…… 

Akademiska mot nytt rekordunderskott 

 

Minus 375 miljoner kronor för Akademiska sjukhuset. Så lyder senaste prognosen som 

presenterats för sjukhusstyrelsen. ”Läget är väldigt tufft”, säger styrelsens ordförande Malin 

Sjöberg Högrell (L). 

I fjol gjorde Akademiska sjukhuset ett rekordunderskott på 377 miljoner kronor. Redan efter 

årets två första månader visar årsprognosen ett underskott på 375 miljoner kronor. 

– Även om vi har jobbat intensivt med kostnadsläget har vi ännu inte lyckats bryta det under 

årets första månader, säger Malin Sjöberg Högrell. 

Källa: UNT 
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RIKSNYHETER 

Razzia mot Swedbanks huvudkontor 
Ekobrottsmyndigheten genomför just nu ett tillslag mot Swedbanks huvudkontor i 

Sundbyberg väster om Stockholm. 

– Jag kan bekräfta att det stämmer, säger Niklas Ahlgren, presskommunikatör 

Ekobrottsmyndigheten. 

Han säger att razzian är kopplad till den förundersökning som Ekobrottsmyndigheten 

berättade om för en månad sedan, som gäller obehörigt röjande av insiderinformation. 

– Jag kan inte säga mer än så eftersom det är en pågående insats, säger Niklas Ahlgren. 

Källa: SVT 

 

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

 

Novus: SD och V starkt framåt i EU-val 
                                         

  Sverigedemokraterna (SD) och Vänster  partiet (V) går starkt framåt jämfört med förra valet 

till Europaparlamentet. Det visar en opinionsundersökning från Novus.               

SD ökar med 4,6 procentenheter till 14,3 procent och kan bli det näst största partiet. V ökar 

med 4,3 procentenheter jämfört med valresultatet 2014 till 10,6 procent.                

 MP tappar mest. I valet 2014 fick det 15,4 procent. Nu backar man med 6,2 procentenheter 

till 9,2 procent.  Feministiskt initiativ backar till 1,2 procent och kan få lämna parlamentet.  

Källa: SVT Text tv 

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

 

Stefan Löfven frågas ut i KU om ensamkommande 
 Statsminister Stefan Löfven kommer frågas ut i riksdagens konstitutionsutskott om den förra 

regeringens beslut om att ge omkring 9 000 ensamkommande en ny chans att söka 

uppehållstillstånd i Sverige. 

KU:s granskning är en följd av en anmälan gjord av SD:s avgående gruppledare Mattias 

Karlsson som begärt att utskottet ska syna flera aspekter av den extra ändringsbudgeten och 

propositionen som ledde fram till beslutet. 

Utöver frågan om de ensamkommande kommer konstitutionsutskottet hålla öppna 

utfrågningar om regeringens styrning av Svenska kraftnät och petningen av 

Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler förra våren. 

Källa: OMNI 

……………………………………………………. 


