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Town Hall Meeting med Nyamko Sabuni 

(L) och Isabel Smedberg-Palmqvist (L) 
 

Plats och tid: onsdag 30 mars 2022, Kista Träff 

Nedan följer en sammanfattning av några av de frågor och svar som togs 

upp under Town Hall Meeting 30 mars. Det är sammanfattningar och inte 

ord för ord vad som sades.  

Eleni började med att fråga Nyamko Sabuni: Vad är Liberalernas topp tre 

viktigaste frågor inför valet? 

• Skola, integration och klimatomställning.  

• Förortslyftet. Ett program med olika politikområdet som ska 

samverka för att alla ska ha lika förutsättningar. Liberalerna har 

som mål att Sverige inte ska ha några utsatta området 2030. Tre 

viktiga områden inom integration: 

o Skolan, ordning och trygghet behövs. Välutbildade erfarna 

lärare behövs och vi ska locka dem med bättre 

förutsättningar. Språket är otroligt viktigt, och det arbetet 

börjar i förskolan.  

o Trygghet. Den gängkriminalitet som drabbar idag, den sker i 

så kallade utsatta områden. Närvarande polis. Polis, 

socialtjänst ska samverka bättre. Sekretesslagar är ett 

problem för den samverkan.  

o Den tredje saken som behöver förbättras är boendemiljön.  

Eleni frågade Isabel Smedberg-Palmqvist vad Liberalerna är nöjda med 

att ha åstadkommit i Stockholm under den här mandatperioden och om 

det är något de kunde gjort bättre? 

• Liberalerna är mest nöjda med att gymnasiebehörighet i 

Järvaområdet har ökat från 60% till 80%. De ser att det behövs 

satsas mer i förskolan. Språket där är en stor utmaning. Tidigare 

insatser i förskolan, det vill Liberalerna göra nästa mandatperiod. 

Publikens frågor: 
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• Hur utrycker sig vithetsnormen i den liberala demokratin? Så länge 

det inte förändras, så kan vi inte prata om demokrati. Hur ser 

Liberalerna att vi kan dela makten? Så att allas rättigheter 

tillgodoses?  

o Vi kan se på den svenska jämställdhetskampen. 

Maktfördelning sker inte av sig själv, det är kamp vi måste 

ta. Vi kan inte vänta på att någon annan att ge makt.  

• Många elever i Järva klarar inte skolan och får inte 

gymnasiebehörighet. Varför är valfrihet bra? Vem gynnar den? Har 

vi valfrihet i Järva? 

o Det finns många friskolor i Järva. 60% i Stockholm är 

kommunala skolor och 40% friskolor. Liberalerna står för 

valfrihet. Den här valfriheten finns för alla.  

• Liberalerna är emot religiösa skolor, men det finns ju kristna och 

judiska skolor?    

o Vi vill inte ha konfessionella skolor. De som är gemensamt 

ska vara sekulärt. Judar är ett minoritetsfolk, de har 

rättigheter som skyddare på grund av det.  

• Ta bort sekretess mellan myndigheter väldigt låter obehagligt, som 

ett övervakningssamhälle?  

o Sekretess mellan myndigheter säger alla är svårigheten för 

samverkan. Skola, polis och socialtjänsten, de är de som 

måste kunna prata med varandra.  

o I Stockholms stad har vi placerat socialsekreterare på skolan. 

Det är ett sätt att komma undan den här 

sekretesslagstiftningen.  

• Hur kan ni som politiker se till att olika aktörer inom vården 

samverkar för patientens bästa? 

o För unga är samverkan mellan skola, socialtjänst och vård 

viktigt. Elevhälsan är viktig. BUP och liknande ska också 

finnas på skolan.  

Medborgaren var ej nöjd med svaret och fick ytterligare ett 

svar via mail från Liberalerna: 

”En del av svaret är husläkare, något vi liberaler har kämpat 

för under en lång tid! Vi vill att alla personer ska få lista sig 

hos en namngiven, fast husläkare som har helhetsansvaret 

för patienten. Husläkaren ska fungera som en samordnare i 

vården och ha ett team med viktiga kompetenser omkring 

sig, exempelvis distriktsköterska och psykolog. Under 

mandatperioden har antalet personer i Stockholms län som 

har en egen husläkare ökat med ca 400 000, vi vill att de ska 

bli ännu fler.” 

 

• Varför lägga så mycket pengar på polisen när vi unga behöver 

pengar till psykiatrin till exempel? 

o Om vi satsar mer på skolan då kan vi satsa på mindre på 

polisen. Idag behöver vi också satsa på polisen. 

Kommunerna har olika förutsättningar runt om i landet, i 
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Stockholm har skolan bra förutsättningar. Vi tycker att 

skolan ska bli statlig för att öka jämlikheten. 

• Ni pratar om rusta upp bostadsområden. Hur ser ni på risken att 

områden gentrifieras så att boenden inte längre kan bo kvar? 

o Liberalerna vill att staten ska stå för stora 

omvandlingsprojekt. Hyresrätt är en dyr boende form, därför 

är Liberalerna för att alla som jobbar ska kunna köpa sig en 

egen bostad.  

• Skolinspektionen har lagt ner Al-azharskolan. Varför ska barnen 

drabbas för att ledningen inte sköter sig? Kan den inte bli 

föräldrastyrd? 

o Den skolan har stora ekonomiska utmaningar. Den ledningen 

kan inte fortsätta bedriva skola. Just nu jobbar vi intensivt 

för att dessa klasser ska kunna hålla ihop eller se om någon 

annan kan ta över skolan. Vi har till 30 juni på oss och vi gör 

allt vi kan för att lösa det för alla elever till terminen startar i 

höst. Detta är vårt ansvar i Stockholms stads. 

• Skolan är jätteviktig för integration. Om inte våra barn träffar 

några svenska barn så utvecklas inte deras språk lika bra. Hur ska 

vi integrera när jag väljer skola? Min dotter sökte sig till en skola i 

Spånga, men blev placerad i Rinkeby?  

o Valsystemet måste göras om. Vi behöver en gemensam 

valplattform. Alla ska välja. Det ska finnas ett tak på hur 

länge man får stå i kö, inte mer än 1-2 år.  

o Har man inte rätt till en värdig skola där man bor? 

o Vi ska ha bra skolor i hela landet, och därför ska vi ge 

skolpeng efter behov. I områden där många inte har svenska 

som modersmål, då har man ett större behov. Folks ska inte 

behöva stå i kön sedan BB. Systemet måste revideras. 

• Enligt lag ska ingen diskrimineras, men jag känner ändå många 

som har blivit det på en arbetsintervju. Varför gör inte regeringen 

något? På EU-nivå är det okey att säga nej till att en anställd bär 

en viss klädsel, men vi har diskrimineringslag i Sverige? 

o Det räcker inte med att säga att diskriminering inte får ske. 

Angående det som hänt på EU-nivå, så finns det vissa jobb 

där klädsel spelar roll.  

• Varför blir barn som är födda i Sverige erbjudna svenska 2? 

o Helt obegripligt och så ska det inte vara. Isabel sa att hon tar 

med sig detta. Det är rektorn man ska vända sig till om det 

händer.  

• Vad gör egentligen politiker för att bryta segregationen? Skolan, 

arbetsmarknad, bostad – det är så mycket som inte fungerar. Vi 

måste satsa. Vad tänker ni om civilsamhällets roll? Varför flyttar vi 

inte på myndigheter? Segregationen kommer att kosta oss.  

o Under många år har politiken inte sett detta problemet. 

Liberalerna har 220 förslag kring detta som vi kallar 

förortslyftet.  
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• Kan Skolinspektionen göra sitt jobb utan att det straffar barnen? 

Kan vi utöka den här inspektionen till kommunala skolor som inte 

levererar bra resultat. 

o Skolinspektionen utreder även kommunala skolor. 

Stockholms stad gör allt för att det ska bli så bra som möjligt 

för barnen. 

• Kommer ni samarbeta med SD efter valet? 

o Liberalerna vill bilda regering med Moderaterna och 

Kristdemokraterna. Däremot kommer L att ha samtal med 

alla partier för att få igenom så mycket liberal politik som 

möjligt.   


