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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V20 

 
Vecka 20 

201905 14-21  

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 ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG 

Sändningsmaterial skickas 
     

Sändningsmaterial skickas 
 Dari 

13:00-15:00 
   

Sändningsmaterial skickas 

 Sorani 

15:00 -17:00 Afariska 

16:00-17:00 

------------- 

Svenska 

17:00-17:30 
Jämna veckor Signe 

Udda veckor Martin 

 

Tigrinja 

Jämna veckor 

(Rezene) 

15:00-16:00 

********* 

Udda veckor 

(Nebiat) 

14:00-16:00 

Amharinja 

17:00-18:00 

Sändningsmaerial skickas 
Persiska  

18:00-20:00 
 

Spanska 

18:00-19:00 
  

Sändningsmaerial skickas 
 

    

Sändningsmaerial 

skickas 

 
    

Sändningsmaerial 

skickas 
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SIU NYHETER 

• 23 sept . möte med en student i Uppsala universitet om sin uppsats 

• 23 sept.  möte med Uppsala kommun om hearing om kvinnors otrygghet i Uppsala 

city.  Bitota och Naija representerade SIUs  

• 24 sept. engelska kurs för vuxna 

• 24 sept. SIUs styrelse möte 

• 25 sept. möte med Gottsunda biblioteket 

• 25 sept. engelska kurs för ensamkommande 

• 26 sept. Skype möte med Arbetsmarknadsdepartements integrationsgrupp  

• 26 sept. Teckning och målningskurs för vuxna 

• 26 sept. SIU kvinnokaffe deltar med teaterutställning i stadsteater 

• 27 sept.  teckning och målningskurs för barn 

 

LOKALA NYHETER 

Arbetet mot våld stärks i Uppsala 

Uppsala kommun prioriterar trygghetsfrågorna. Nu föreslås en kartläggning av kommunens 

arbete mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, våld mellan kriminella och 

ungdomsbrottslighet. 

På socialnämndens sammanträde 25 september föreslås att förvaltningen får i uppdrag att 

kartlägga kommunens arbete med våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, 

våld mellan kriminella och ungdomsbrottsvåld. Kartläggningen ska leda till ökad kunskap om 

lagar, konventioner, förordningar och aktuell forskning i ämnet. Socialförvaltningen ska 

säkerställa arbetet med att möta personer som upplever våld. 

Socialförvaltningen ska vid ett beslut rapportera resultatet av kartläggningen till 

socialnämnden i december. 

Källa: Uppsala kommun 

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

80-åring skrevs ut från akuten - dog senare 

 En 80-årig man skrevs ut från akuten efter att ha sökt vård efter en fallskada. Sju dagar efter 

händelsen hittades han död i sitt hem. 

Händelsen skedde i juni och har nu Lex Maria anmälts av akutmottagningen på Akademiska 

sjukhuset. Mannen sökte vård efter en huvudskada och medicinerades med blodförtunnande. 

Ingen röntgen av patienten gjordes och mannen som hade en stark önskan att åka hem fick 

återvända hem efter att han övervakats på akuten. Sju dagar senare hittades han avliden. Nu 

ska Inspektionen för vård och omsorg, ivo, granska händelsen.  

I anmälan framgår att patienten fick information om att han skulle höra av sig om hans 

tillstånd försämrades. Enligt akutpersonal övervakades patienten för kort tid.  

Källa: UNT 

........................................................................................................................................... 
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Växande högar med elektronik 

Hemelektronik och hushållsapparater får allt kortare livslängd, något som bland annat märks 

på återbruket i Östervåla. Här växer högarna med el avfall som inte får plats i de hjulförsedda 

burarna. 

Enligt statistik från Avfall Sverige samlades 149 021 ton el avfall in under 2018. Det 

motsvarar 14,5 kg per person. EU:s insamlingsmål är 4 kg el avfall per invånare och år, vilket 

nåddes flera gånger om. 

Från och med oktober 2015 är alla större butiker som säljer el- och elektronikprodukter 

skyldiga att ha insamling av produkter som är mindre än 25 cm långa. 

Den största återvinningsgruppen inom el avfall är produkter som återfinns i hemmet, 

exempelvis datorer, tv-apparater, mobiltelefoner med mera. Många produkter i kategorin 

behandlas i automatiska processer, andra kräver särskild behandling. Det rapporterar sopor.nu 

om på deras hemsida. 

Källa: http://upplandsnyheter.se 

 

RIKSNYHETER 

Källa: Regeringskansliet 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya regler om eget boende för asylsökande 

Regeringen har beslutat en proposition med förslag om att reglerna om eget boende för 

asylsökande (EBO) ska ändras. 

– Systemet med eget boende för asylsökande har lett till ökad segregation, trångboddhet och 

andra sociala problem. Därför är det bra att vi nu äntligen kan reformera systemet, säger 

justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. 

Migrationsverket erbjuder asylsökande boende men det står asylsökande fritt att i stället flytta 

till en bostad som han eller hon har ordnat på egen hand, så kallat eget boende (EBO). 

Regeringens förslag innebär att asylsökande som flyttar till och bor i eget boende i områden 

med socioekonomiska utmaningar som huvudregel inte ska ha rätt till dagersättning. Genom 

förslaget förväntas fler asylsökande i stället välja att bo i områden med bättre förutsättningar 

för ett hållbart mottagande. 

Förslaget i propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, 

Centerpartiet och Liberalerna. 

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 202 
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Bättre kontroller inom föräldrapenning 

24 september 2019 

Försäkringskassan inför slumpmässiga kontroller av föräldrapenning före utbetalning. Genom 

att kontrollera ansökningar innan utbetalning görs minskar risken för att pengar betalas ut 

felaktigt och hjälper föräldrar att göra rätt. 

– Vi vet att det förekommer felaktiga utbetalningar från föräldrapenningen. Vårt uppdrag som 

myndighet är att se till att rätt ersättning går till rätt person. Genom att göra fler kontroller 

före utbetalning gör vi det lättare för föräldrar att göra rätt från början. Det är lättare att rätta 

till en felaktig ansökan innan utbetalning görs, då minskar risken för till exempel återkrav, det 

säger Alexandra Wallin, direktör för avdelningen Barn och familj. 

Idag genomförs maskinella kontroller såväl som efterkontroller. De kontroller som införs nu 

är manuella utökade kontroller inför utbetalning. 

– För dem som lämnat korrekta uppgifter i sin ansökan så kommer kontrollerna aldrig att 

märkas av. Den absoluta majoriteten av de som ansöker om föräldrapenning får rätt 

ersättning. Men i de fall fel ersättning betalats ut och bidragsbrott kan misstänkas så har vi en 

skyldighet att polisanmäla, avslutar Alexandra Wallin. 

 

Källa: Försäkringskassa 

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

Kommuner backar om tiggeriförbud       

Bara fem kommuner har följt Vellinges exempel och infört tiggeriförbud sedan  det blev 

möjligt i december i fjol. Av 29 kommuner som visade intresse i januari i år säger de flesta till    

SVT, 20 stycken, att ett tiggeriförbud inte finns på bordet just nu.          

De flesta uppger att man inte längre uppfattar tiggeriet som ett problem  eftersom antalet som 

tigger har minskat på många håll.                 

Kävlinge tillhör dem som ändrat uppfattning, medan Munkedal ska införa tillstånd för tiggeri.    

Källa: SVT text tv 

............................................................................................................................ 
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Lööfs ilska mot Trump 

Greta Thunberg hyllades för sitt kraftfulla tal i FN. Men inte av alla. USA:s president svarade 

med ett hån. 

Greta Thunberg hade ett iskallt möte med Donald Trump på måndagen. 

Nu har den amerikanske presidenten svarat på Twitter, där han delar ett klipp på den 

upprörda, svenska klimataktivisten. 

”Hon verkar vara en väldigt lycklig ung flicka”, skriver Trump som fått en indignerad replik 

från Centerledaren Annie Lööf.  

”Men vad är det här?”, skriver Lööf på Instagram.  

Twitter-inlägget fick 7 500 kommentarer på 30 minuter. En hel del av Trumps fans hyllade 

honom men många reagerade också starkt. Däribland Centerpartiets ledare Annie Lööf, som 

la ut en skärm dump på Trumps Twitterinlägg på Instagram. 

”Men vad är det här? Man kan tycka olika i sak, man ska föra debatt. MEN. Ett viktigt men. 

Jag förstår mig inte på vuxna människor som inte har förmågan att på ett ärligt sätt lyfta ungas 

förmåga som gör något utöver det vanliga. Som brinner för något, tror på något, drivs av det. 

Som känner ansvaret på sina små axlar för att inte vi gjort tillräckligt, varken tidigare eller 

nu”, skriver Lööf.  

Lööf betonar också att det inte bara är amerikanska presidenter som i hennes mening blir 

onödigt provocerade av Thunberg.  

”Vuxna svenskar som inte kan känna stolthet över Greta Thunberg, som inte kan se hennes 

passion och driv, går bortom mitt förstånd. Det finns få svenskar i världen just nu som har 

större impact än Greta, att på ett år gå från att sitta själv här utanför riksdagen till att inspirera 

en hel värld är inte något annat än djupt imponerande”, skriver Lööf.  

Källa: Expressen 

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

 


