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SIU NYHETER 
 

• 3–16 juni  Fotoutställning av Khaled Freaje 

Fotografen Khaled Freajes ställer ut bilder av blommor och har även skapat egna 

ramar av bark. 

Tid och plats 

3–16 juni, utställningen är öppen dagligen 10.00-18.00. 

Kulturpunkten i Gottsunda 

Invigning 

Invigning måndag 3 juni 16.00 med Patrik Hedlund, vice ordförande Kulturnämnden. 

Samarrangörer: SIU, Gottsunda kulturhus 

• 6 juni Firar Sveriges Nationaldag och Eid efter den 6 juni, kl.14-17 i Stadsparken 

(Sträck ut din hand mot min hand som ett är projektet i samarbete med SIU och Rädda 

barnen). I detta engagemang samarbeta vi med flera förningar bl. a. Tillsamman 

Uppsala) 

• 7 juni Folkfest, kl. 16-19 där kan ni träffa ca 200 personer från Gottsunda. samarbete 

med Gottsunda biblioteket och Kulturpunkten 

• 7-8 juni Arabisk Bokmässa i samarbete med Gottsunda biblioteket och Kulturpunkten 

• 12 juni Poesiafton Bland dem nyanlända poeter (från Syrien, Palestina, Marco, Libyen 

och Irak) Bland dem nyanlända poeter samarbete med Gottsunda biblioteket och 

Kulturpunkten 

• 15 juni Drakflygar dagen, I de 5 kullarna efter rondellen på väg 255, 200 m från ICA 

 

 

LOKALA NYHETER 
 

Flera leverantörer av vuxenutbildning har upphandlats 
Uppsala kommun har upphandlat flera leverantörer inom fyra områden för vuxenutbildning. 

Det rör sig bland annat om svenska för invandrare, SFI, bygg, transport och vård. 

De som vunnit upphandlingarna är för anbudsområdet Svenska för invandrare företaget 

AlphaCE. För El och energi, Bygg och anläggning, VVS och fastighet företaget Movant, 

Fordon och transport vann Yrkesplugget och för vård och omsorg; hälso- och sjukvård samt 

psykiatri företaget Forsman och Nydahl AB (MoA Lärcentrum). 

Vinnarna inom yrkesutbildningar kan erbjuda klassrumsundervisning och lärlingsutbildning 

och upphandlingen gör det också möjligt att kombinera yrkesutbildning med SFI och att läsa 

på distans. 

Grundavtalsperioden är på tre år med en optionsavtalsperiod på ett år, vilket innebär att man 

tecknat ramavtal på fyra år. Uppsala kommun bedriver även utbildningar i egen regi och i 

samarbete med andra externa utförare. 

Kursutbudet publiceras i juli och utbildningarna startar den 14 oktober. 

Källa: Uppsala kommun 

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

 

 

 



V23 
2 

 

 

 

"Stort misslyckande för integrationen" 

VALDELTAGANDE Uppsala kommun får nu hård kritik för att ha misslyckats med att öka 

valdeltagandet i utsatta stadsdelar. "Vi är experter på det här", säger Amil Sarsour från 

invandrarföreningarnas samarbetsorganisation. 

– Jag blev arg och ledsen när jag hörde att valdeltagandet i många utsatta stadsdelar i Uppsala 

minskade. Det är ett stort misslyckande för integrationen och delaktigheten i samhället, säger 

Amil Sarsour, ordförande i SiU, en organisation som samlar ett stort antal invandrarföreningar 

i Uppsala. 

I flera val har de arbetat intensivt med att få människor att gå och rösta. För det har de fått 

statliga bidrag. Men inför EU-valet blev de utan. Uppsala kommun sökte pengar från samma 

myndighet – och fick. Med det bidraget har de anställt valambassadörer, ett koncept som Amil 

Sarsour menar att kommunen kopierat från SiU. 

Kommunen borde istället samarbeta och använda de erfarenheter som finns i civil- och 

lokalsamhället, inte konkurrera, menar Amil Sarsour. 

 Källa UNT 

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

RIKS NYHETER 
 

Migrationsverket förbereder för digitala förlängningsansökningar 
Fram till och med årsskiftet beräknas över 30 000 personer ansöka om förlängt 

uppehållstillstånd. Migrationsverket förbereder just nu för att göra det möjligt att skicka in sin 

ansökan direkt från Migrationsverkets webbplats. Under en övergångsperiod kommer man 

dock att behöva skicka sin ansökan via post. 

För en del kommer det bara att bli aktuellt med ett kort besök på Migrationsverket för att ta 

foto och lämna fingeravtryck. 

Den som skickat sin ansökan via post kommer att få ett kvitto på att ansökan är mottagen. Om 

Migrationsverket bedömer att det behövs ett personligt möte får man en kallelse till en sådan 

via post. 

Det nya sättet att ansöka gäller personer som har uppehållstillstånd i Sverige och vill ansöka 

om förlängning av uppehållstillstånd på grund av skydd uppehållstillstånd för anhöriga till 

personer som har sökt asyl och fått tidsbegränsat uppehållstillstånd förlängning av 

uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Den som redan har hunnit boka ett besök via 

Migrationsverkets e-bokningstjänst som nu har stängts påverkas inte, utan ska komma på den 

tid som är bokad. 

Källa: Migrationsverket 

 

……………………………………………………………………………………………… 
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Valresultatet för EU-valet i Sverige 2019 

Parti Andel röster Antal mandat 

Moderaterna 16,83% 4 

Centerpartiet 10,78% 2 

Liberalerna (tidigare 

Folkpartiet) 
4,13% 1 

Kristdemokraterna 8,62% 2 

Arbetarepartiet-

Socialdemokraterna 
23,48% 5 

Vänsterpartiet 6,80% 1 

Miljöpartiet de gröna 11,52% 2 

Sverigedemokraterna 15,34% 3 

Feministiskt initiativ 0,77% - 

Piratpartiet 0,64% - 

Övriga anmälda partier 1,09% - 

 

Källa: Valmyndigheten 

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

SD tar makten – efter  
 

SD tar makten – efter veckors förhandlande 

Efter flera veckors förhandlande tar Sverigedemokraterna nu makten i Svalöv.  

Det står klart efter att Teddy Nilsson, SD, tar över posten som kommunstyrelseordförande.  

Det sker med stöd av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, rapporterar 

Helsingborgs dagblad. 

Sverigedemokraterna är sedan höstens val, då de fick 31 procent av rösterna, det största 

partiet i kommunen. 

Sedan alliansstyret sprack i våras har det varit ett ostadigt politiskt läge i Svalöv. 

Men nu får de alltså ordförandeposten i kommunen. Det sker med stöd av Moderaterna och 

Kristdemokraterna. Liberalerna kommer att ge passivt stöd. 

– Liberalernas samarbete sträcker sig så långt som valtekniskt samarbete, säger Teddy Nilsson 

till HD. 

Källa: Expressen 


