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SIU NYHETER
20 jan Två kvinnliga representanter Najia och Francia har deltagit i en heldag konferens för
Länsstyrelsen i Uppsala om kvinnor och integration
21 jan engelska kurs för nybörjare
21 jan datakurs för äldre i Gottsunda
22 jan möte med Uppsala kommun
22 jan engelska kurs för nybörjare
22 jan Äldre möte i Gottsunda
23 jan möte med Nybyvision
23 jan torsdags möte för Uppsala vision 2030
25 jan datakurser
26 jan Tekning och målningskurs för ensamkommande

LOKALA NYHETER
Fyrisskolan är bäst i Sverige
Ett lag med fyra elever från Fyrisskolan kammade hem segern i Innovationstävlingen Deca
Idea Challenge 2019. Varje år utmanas elevlag runt om i världen att hitta innovativa sätt att
använda ett vardagsföremål. 2019 års vardagsföremål var skosnören!
Föremålet fick de tävlande lagen reda på samma dag som tävlingen startade av DECA Inc.
Tävlingen pågick 15–24 november och i år var det 120 lag som tävlade i Sverige.
De elever som ingick i laget är:
Emilio Nilsson Navia, klass TE18TV
Björn Swartling, klass TE18DP
Erik Werneman, klass TE18DP
Pontus Forsmark, klass TE18DP
Källa: Uppsala kommun
.....................................................................................................................................................

Tillstånd krävs för fyrverkerier
Den senaste tiden har raketer och smällare avfyrats i Uppsala på felaktigt sätt, något
kommunen ser allvarligt på.
I Uppsala kommun måste du alltid söka tillstånd för att avfyra raketer förutom på nyårsafton
och på valborgsmässoafton.
SVT Uppsala hade nyligen ett inslag om det hela där bland annat Tommy Sjölund,
insatsledare vid Uppsala brandförsvar, uttalar sig
Uppsala kommun och lokalpolisområde Uppsala/Knivsta har även en överenskommelse och
samverkansavtal kring gemensamt brottsförebyggande-och trygghetsskapande arbete sedan
flera år tillbaka. Senast i december 2019 förnyades överenskommelsen.
Källa: Uppsala kommun
.....................................................................................................................................................

RIKSNYHETER
Ohelig allians överens om pengar till välfärden – får stöd av SD
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Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet har enats om extra tillskott till välfärden:
7,5 miljarder för 2020.
Slopat friår och ingångsavdrag ska betala satsningen, som får stöd även av SD.
– Vi hör nödropen från kommunerna, säger Ebba Busch Thor (KD).
”Den svenska välfärden är satt under hård press och det behövs nu ett omedelbart tillskott av
ytterligare resurser. Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna har därför kommit
överens om en extra ändringsbudget för att stärka den svenska välfärden. ” skriver partierna
som brukar kallas ”den oheliga alliansen” i ett pressmeddelande om uppgörelsen.
Slopat friår
Pengarna vill man ta in genom att slopa den planerade satsningen på friåret, som egentligen
heter utvecklingstid och är till för att människor som står långt från arbetsmarknaden ska
kunna utbilda sig eller starta eget. Men också ingångsavdragen, sänkt arbetsgivaravgift för
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, stryks.
De båda satsningarna är hjärtefrågor för Miljöpartiet respektive Centerpartiet inom ramen för
Januariavtalet.
– Regeringen måste lyssna på en majoritet i Sveriges riksdag. Vi säger till exempel nej till
friår och det är en majoritet i riksdagen som inte vill ha det, säger Elisabeth Svantesson,
ekonomiskpolitisk talesperson (M).
Källa: Aftonbladet
.....................................................................................................................................................

Rekordmånga asylsökande säkerhetshot
Antalet personer som söker uppehållstillstånd och som Säpo bedömer som
säkerhetshot nästan trefaldigades i fjol - totalt var det 122 personer.
Enligt Migrationsverket beror det på att myndigheten blivit bättre på att identifiera dem som
kan utgöra risker.
I de flesta av fallen som Säpo får in från myndigheten bedöms personen inte utgöra ett
omedelbart hot för riket. Men i ett antal fall varje år anses
säkerhetshotet som så stort att ansökan ska avslås. 2018 motsatte sig Säpo uppehållstillstånd i
45 fall.
Källa: svt text tv
.....................................................................................................................................................

Stadig ökning av anmälningar om människohandel
Under 2019 upptäckte Migrationsverket 481 fall av misstänkt människohandel, vilket är
nästan hundra fler jämfört med året före. Det framgår när Migrationsverket nu sammanställt
statistiken för 2019.
Kompetensen har ökat stadigt i takt med att stora utbildningsinsatser genomförts. Under 2019
har även specifika insatser gett resultat. Migrationsverkets förvar i Märsta har till exempel
satsat extra på att utbilda sina medarbetare om människohandel, vilket lett till att personalen
där har rapporterat fler ärenden.
Unga kvinnor utsätts ofta
För att upptäcka misstänkt människohandel finns flera indikationer som Migrationsverkets
medarbetare är extra uppmärksamma på i kontakter med sökande. Det kan röra sig om
människor som arbetar i Sverige men uppger att de inte har ett bankkort eller att de byter
adress ofta.
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Den vanligaste indikatorn är att den sökande har en profil som överensstämmer med hur
människohandeln ser ut i Europa. Ett exempel är unga kvinnor från Nigeria som ofta är utsatta
för människohandel för sexuella ändamål.
Källa: Migrationsverket
……………………………….

