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NYHETER FRÅN SIU 
• 25 maj möte med Integrationsgrupp för vidare samarbete med 

Arbetsmarknadsdepartementet; mötet via video 

• 26 maj SIUs styrelse möte via Zoom 

• 27 maj möte med Uppsala Länsstyrelsen, mötet via video  

24–26 maj är Eid för muslimer. SIU styrelse önskar Eid Mubarak för alla 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Uppdrag från regeringen till stöd för ungdomar som varken arbetar eller 

studerar. 
Många unga känner sig idag isolerade och känner oro för framtiden. Under coronakrisen har 

frånvaron ökat bland eleverna i grundskolan och även lärarna har haft hög sjukfrånvaro. Färre 

elever tros därför få behörighet till gymnasiet. Gymnasieskolan har drivits på distans vilket 

drabbat elever som behöver extra stöd och särskilt elever på språkintroduktionsprogrammen 

har påverkats. Risken är att antalet elever som inte klarar sin gymnasieexamen ökar i år. Det 

blir samtidigt svårare att få enkla arbeten, praktikplatser och att bedriva gruppverksamheter i 

kommunerna. 

 Regeringen har nu gett flera myndigheter i uppdrag att utveckla ett nationellt stöd till unga 

som inte arbetar eller studerar. Samarbetet mellan olika myndigheter ska stärkas så att man 

bättre kan fånga upp unga som riskerar att hamna i utanförskap. Myndigheten för ungdoms- 

och civilsamhällesfrågor ska samordna arbetet. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Information till 70+ 
Ingen förändring från tidigare. Du kan träffa barn o barnbarn men måste hålla avstånd och 

vara ute. 

Idag genomfördes en pressträff där Socialministern och Folkhälsomyndigheten meddelade att 

rekommendationerna som rör åldersgränsen 70 år och äldre ligger kvar. 

Ett budskap från ministern var att kontakter som sker på säkert avstånd utomhus innebär en 

betydligt mindre risk och är ett säkrare sätt att träffas på. 

 

LOKALA NYHETER 

Uppsala kommun bjuder in till dialogmöte om kulturarbete under 

pandemin 
Onsdag 27 maj 17–18 håller Uppsala kommun ett digitalt dialogmöte om det fria kulturlivets 

villkor under pandemin. Yrkesverksamma inom kulturlivet och kulturföreningar är välkomna. 

Det går också att redan idag bidra med frågor till mötet. 

 

Covid-19-pandemin har påverkat förutsättningarna för kulturlivet drastiskt. Därför vill 

kulturnämndens ordförande Linda Eskilsson diskutera de utmaningar som kulturlivet utanför 

institutionerna möter. Därför anordnas ett digitalt möte den 27 maj 17–18 med 

kulturföreningar och yrkesverksamma inom kultursektorn i Uppsala kommun. 

– Jag vill höra erfarenheter från alla verksamma i kulturlivet och berätta vad vi på kommunen 

gör och vet. För mig är det jätteviktigt att Uppsalas fantastiska kulturliv finns kvar även efter 

coronapandemin, säger Linda Eskilsson, ordförande i kulturnämnden. 

Källa: Uppsala kommun 
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RIKS NYHETER 

  Restriktioner för äldre kvarstår       
                                         

  Det blir ingen ändring för de "yngre äldre" utan restriktionerna för alla personer över 70 år 

ligger fast.       

  -Håller vi fast vi 70 år så tror vi att vi gör den största nyttan för människor som följer våra 

råd och anvisningar, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör. Däremot 

kan personer över 70 år träffa andra personer utomhus, så länge säkerhetsavstånden hålls.                

 -Det går därför att träffa barn och barnbarn och spela boll, om man har rimligt avstånd, säger 

Carlson. 

Källa: svt text 

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

Personer i riskgrupper som måste vara hemma för att inte smittas av coronaviruset – men som 

inte kan jobba hemifrån – ska få ersättning, föreslår regeringen. Ersättningen kan bli högst 

804 kronor per dag, från den 1 juli. 

– Jag är glad att regeringen närmar sig ett beslut om smittskyddspenning, men man behöver 

också leverera förslag när det gäller närstående och gravida, säger Acko Ankarberg 

Johansson, ordförande (KD) i riksdagens socialutskott till TT efter ett möte i utskottet med 

socialminister Lena Hallengren (S) och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S). 

Regeringen kommer de närmsta dagarna att skicka ut ett förslag till ett tillfälligt system på 

remiss. Förslaget väntas kunna omfatta 70 000 personer och kosta statsbudgeten, i utgift, 

mellan 5 och 6 miljarder kronor. (TT) 

Källa: Aftonbladet 

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

 

Löfven: Risk för höjd EU-nota          
                                         

  Statsminister Stefan Löfven (S) skriver i en kommentar att det är ”anmärkningsvärt att EU-

kommissionen nu föreslår att mer än 5 000 miljarder kronor ska delas ut som bidrag, utan 

några krav på återbetalning".          

  Han fortsätter: "Det riskerar att bli ett kraftigt påslag av vad Sverige betalar till EU."                      

Fondmedlen som betalas ut som bidrag till medlemsstater, främst till Italien och Spanien, 

kommer alla EU-länder att få vara med att betala tillbaka.  Enligt EU-kommissionen ska EU-

länderna börja betala notan tidigast från 2028. 

Källa: SVT text 


