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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49 

 
Vecka 49 

201912 03-10 

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 

 
    

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

• 2 dec. föreläsning i Internationella kvinnokaffe av en läkare och Nina Anundsson från 

Region Uppsala som har pratat om bröstcancer. 

• 2 dec. styrelsemöte för Sveriges föreningar 

• 2 dec. datakurs för äldre i Gottsunda 

• 2 dec. möte med projekt ” Sträck ut din hand mot min hand” 

• 3 dec datakurs för äldre i Gottsunda 

• 3 dec. engelsk kurs för hög nivå 

• 4 dec. engelsk kurs för nyanlända 

• 5 dec. tecknings och målnings kurs 

• 6 dec. styrgruppmöte för projekt ” Sträck ut din hand mot min hand” 

• 7 dec. datakurs för nyanlända, tre grupper. 

• 12 dec. inbjudan från Uppsala kommun till samråd rörande ”en väg in för 

föreningslivet” på torsdag den 12 dec. kl. 18-20 på Stationsgatan 12 våning 7 i 

matsalen. 

• 14 dec. SIU ordnarar en mångfald julbord från åta länder. Kl. 18-20 i Vaksalaskolan. 

Anmälan krävs till SIU 

 

LOKALA NYHETER 
Enligt den lokala överenskommelsen bjuder Uppsala kommun in till samråd rörande projektet 

”Förenkla administration och ansökan av föreningsbidrag”. Projektet är en del av åtagande 2 i 

den lokala överenskommelsen (En väg in för föreningslivet). 

Genom samrådet vill kommunen få in kommentarer, synpunkter och feedback på arbetet som 

nu utförs. 

På samrådet kommer vi att ge en statusuppdatering och pröva frågor kopplade till projektets 

tre delar: 

• IT-lösning där man kan ansöka och redovisa föreningsbidrag – Vilka behov har ni på 

ett sådant system? 

• Kontaktcenter och Uppsala.se – Vilka behov har ni av information på kontaktcenter 

och hemsidan? 

• Styrdokumenten – Vilka principer och kriterier för samverkan och ansökan av 

föreningsbidrag bör styrdokumenten innehålla? Har kommunen missat något viktigt? 

Var: Stationsgatan 12, våning 7 i matsalen 

När: Torsdagen 12 december kl. 18.00 – 20.00 

Vi bjuder på kaffe/te och macka 

Anmäl er via mail till: daniel.nilsson@uppsala.se senast 5 december. Meddela även eventuella 

allergier eller specialkost.  

Har ni frågor om samrådet, ring 018-727 59 17 

Källa: Uppsala kommun 
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……………………………………………………………………………………………….. 

Beslut om upphandling av äldreboenden 

Uppsala kommun kommer att upphandla sju boenden under perioden 2020 till 2021. Det 

beslutade äldrenämnden vid sitt sammanträde den 28 november. 

Äldrenämnden upphandlar sex boenden i egen regi och förnyar upphandlingen av ett boende i 

privat regi för att öka kvalitet och effektivitet inom verksamheterna. I valet av boenden har 

hänsyn tagits till geografiskt läge och möjligheter till effektiviseringsvinster. 

Antalet äldreboenden, eller särskilda boenden som de också kallas, som bedrivs i kommunens 

egen regi har ökat markant under de senaste åren. Genom beslutet om upphandlingarna 

uppnås en jämnare fördelning mellan kommunala och privata utförare. Det säkerställer att 

kommunen fortsatt kan ta sitt lagstadgade yttersta ansvar för att erbjuda äldreomsorg till 

kommuninvånarna liksom möjligheter till ökad kvalitet och kostnadseffektivitet. 

Inom Uppsala kommun tillämpas ett valfrihetssystem för särskilt boende. Det innebär att den 

enskilde som har beslut om insats kan välja utförare av de som blivit godkända av 

äldrenämnden. 

Källa: Uppsala kommun 

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

Vårdcentral missade cancer trots flera besök 

Symptomen kunde tyda på allvarlig sjukdom. Ändå tog det flera besök innan en patient på en 

vårdcentral i Uppsala remitterades vidare. 

Nu kritiseras vårdcentralen av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), som anser att vården 

inte har efterföljt patientsäkerhetslagen. 

Patienten, en kvinna i 60-årsåldern, sökte vid tre tillfällen runt årsskiftet 2017-2018 vård för 

illaluktande och blodblandad urin. Trots att resultaten från de provtagningar som då gjordes 

kunde tyda på allvarlig sjukdom dröjde det till kvinnans fjärde besök innan hon remitterades 

vidare. Det visade sig senare att kvinnan hade drabbats av urinblåsecancer. 

Eftersom kvinnans symptom var återkommande anser Ivo att vårdcentralen borde ha varit 

”mer aktiv med uppföljande besök och remiss för vidare utredning”. 

Källa: UNT 

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

RIKSNYHETER 

Asylsökandes möjlighet att välja eget boende ska begränsas i vissa områden 

(SfU11)  

Regeringen föreslår att asylsökandes möjligheter att bo i eget boende ska begränsas i vissa 

områden. Om en asylsökande ordnar bostad på egen hand i ett område med socioekonomiska 

utmaningar ska han eller hon som huvudregel inte ha rätt till dagersättning eller särskilt 

bidrag. Syftet med förslaget är att asylsökande i fler fall än i dag ska välja att bo i områden 

där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande och att de negativa sociala 

konsekvenserna av att asylsökande väljer eget boende ska minska. 

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2020. 

Källa: Regeringskansliet 

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

 

http://www.riksdagen.se/EPiServerMail/Public/GoMail.aspx?op=false&mid=a04ad970-a770-4b5d-8429-61f0bf47d416&rid=b2b96573-1fc3-4cf0-816a-bf97d326e9b6&url=http%3a%2f%2fwww.riksdagen.se%2fsv%2fdokument-lagar%2farende%2fbetankande%2fett-socialt-hallbart-eget-boende-for-asylsokande_H701SfU11
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Skatteverket öppnar tjänst för utländsk e-legitimation 

Nu öppnas möjligheten att använda en utländsk e-legitimation i en av Skatteverkets tjänster. 

Det är tjänsten för rot- och rutavdrag, där utländska utförare nu kan legitimera sig och skriva 

under med en utländsk e-legitimation. 

För att utöka servicen för utländska utförare av rot- och rutarbeten har Skatteverket utvecklat 

tjänsten ”Rot och rut – företag” så att en företagare med en utländsk e-legitimation i enlighet 

med eIDAS-förordningen kan nyttja tjänsten fullt ut. eIDAS är en EU-förordning som gör det 

obligatoriskt för myndigheter att tillåta inloggning med utländska e-legitimationer. 

Källa: Skatteverket 

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

Opinionen enligt SCB                   

Siffrorna visar väljarstöd i procent i november med förändringen från i maj inom parentesen.                   

                                         

  Vänsterpartiet         8,1 (-0,6*)     

  Socialdemokraterna    26,3 (-1,3*)     

  Miljöpartiet           5,1 (-0,5*)     

  Centerpartiet          7,3 (+0,4)      

  Liberalerna            4,1 (+0,4)      

  Moderaterna           18,3 (+2,3*)     

  Kristdemokraterna      6,6 (-6,4*)     

  Sverigedemokraterna   22,6 (+5,5*)     

  Övriga                 1,6 (+0,3)    

Källa: SVT text tv 

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

Minskad brottslighet i Malmö – ändå stor oro 

Årets resultat av polisens trygghetsundersökning indikerar att färre Malmöbor utsätts för brott 

och att brottsligheten generellt är den lägsta på hela 2000-talet. Undersökningen skickades ut 

till 7 000 slumpmässigt utvalda Malmöbor mellan 16 och 85 år under perioden augusti–

oktober. Drygt 53 procent, motsvarande över 3 700 Malmöbor, har fyllt i undersökningen. 

Den upplevda otryggheten har minskat marginellt jämfört med 2017 och 2018. Men den är 

fortfarande "på tok för hög", menar biträdande polisområdeschefen Mattias Sigfridsson. Av 

de som fyllde i undersökningen uppgav 74 procent att de är oroliga för att utsättas för någon 

typ av brott. 

Det finns en otrygghet som brottsstatistiken visar att man inte behöver känna, säger han. 

Han nämner de grova våldsbrotten som förklaring – trots att antalet skjutningar i år nästan har 

halverats jämfört med förra året. Men när offren är en 15-årig pojke och en småbarnsmamma 

som skjuts ihjäl på öppen gata får brotten ändå stort genomslag, tror Sigfridsson. 

Källa: UNT 

……………………………………. 

 

 


