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Linn säger att hon vill dela priset med alla som 
snabbt och villigt hjälpt till med olika behov 
som hon publicerat i FB-gruppen. 
 - När jag lagt ut ett behov i vår grupp, dröjer 
det bara några minuter tills någon hör av sig 
och vill hjälpa till. Det är fantastiskt fint att se. 
Jag får ta del av många som också är så ensamma 
i den här situationen. Bara att få prata med 
någon lindrar nöd. Jag hoppas att den här 
viljan att hjälpa varandra ska leva vidare långt 
efter att pandemin är över, säger hon. 
 - Linn är verkligen värd det här priset, 
säger KDs kommunalråd Magnus Ramstrand. 
Isolering, hjälpbehov och rädslan i spåren av 

coronapandemin, tar också fram goda initiativ 
från enskilda. Det stärker den samhällsgemen-
skap Kristdemokraterna vill jobba för.
 Magnus Ramstrand fortsätter:
 - Myndigheter som Sollentuna kommun, 
Stockholmsregionen, regering och riksdag ska 
göra allt som står i deras makt för att lindra 
enskilda människors nöd och stötta företag 
och föreningar. Men den folkliga viljan att hjälpa 
enskilda är värd all vår uppskattning och  
uppmärksamhet.
 Årets Vitsippspris delades ut av partiav-
delningens ordförande, Peter Kilander som 
formulerade motiveringen så här:

Linn Maria Wågberg, som startade 
Facebook-gruppen Coronahjälpen  
i Sollentuna, tilldelas årets  
Vitsippspris. 
 Det är Kristdemokraterna i kom-
munen som varje år delar ut priset 
till någon eller några som gjort 
berömvärda insatser i kommunen.

”

 ”Coronahjälpen i Sollentuna knyter 
samman de människor i vårt närsamhälle 
som i coronatider söker hjälp och stöd 
med de människor som erbjuder hjälp 
och stöd.
 Gruppen startades i mars på initiativ 
av Linn Maria Wågberg och har i början 
av april över 1500 medlemmar och har på 
kort tid gjort stor skillnad för många.” 

Linn Maria Wågberg tilldelas årets Vitsippspris för sitt initiativ till Facebook-gruppen Coronahjälpen i Sollentuna.
Prisutdelare var Peter Kilander, ordförande KD Sollentuna.
 

Coronahjälpen 
får årets  
Vitsippspris

Rikhard Saarenpää är platschef på Däckia Smedby. Han är också fritidspolitiker  
i vård- och omsorgsnämnden i Sollentuna för Kristdemokraterna. Han har ett 
starkt engagemang för personalen inom vård och omsorg. Särskilt i coronatider. 
Tillsammans inom Däckia tog man ett beslut om att bjuda all vårdpersonal på  
däckbyte inför sommaren.
 – Vi lever i en tid av oro, säger han. Många frågor snurrar i våra tankar: Hur 
länge ska denna pandemi pågå? Hur ska vi klara detta? Kommer forskare att lösa 
denna gåta?
 – Samtidigt ser vi hur samhället sluter upp och skapar solidaritet. Vi blir  
starka tillsammans. Många sluter upp i grupper och hjälper varandra och politiker  
arbetar över blockgränser.
 Rikhard nämner att många inom näringslivet har slutit upp för att hjälpa den 
ansträngda vården. Restauranger levererar mat, frisörer klipper gratis.
 – Så det var naturligt för oss att se vad vi kunde göra för att underlätta för 
vårdpersonalen, säger han.
 – Vården betyder lite extra för mig som har haft en mor som jobbat inom 
vården. Nu är jag glad att ha fått möjlighet att vara ersättare i vård och om-
sorgsnämnden för Kristdemokraterna i Sollentuna.
 – Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Tillsammans får vi ett Sverige 
att lita på .

Däckfirma hjälper vårdpersonal

Rikhard Saarenpää 
Platschef 
Däckia Smedby.

”Person boende nära centrum behöver 
hjälp att handla lite varor under dagen på 
ICA. Kan någon åta sig uppdraget?”

”Godmorgon, Ett företag har ca 100 st 
munskydd att skänka till äldreomsorg el 
hemtjänst i kommunen. Hör av dig till mig 
om behov finns så förmedlar jag kontakt.”

”Person i Viby behöver hjälp att handla 
under söndagen. Vem kan hjälpa till? Hör 
av er så sammankopplar jag.”



Seppo Karmitsa, KD, ordförande i socialnämnden.

I nuläget behandlar socialnämnden 
enbart beslutsärenden. 

Jag tycker att det är viktigt att myndighets- 
utövning och den demokratiska processen  
vidmakthålls i möjligaste mån. Detta för att 
alltid säkerställa att enskilda invånare och 
företag blir behandlade på ett rättsäkert sätt. 

Vilka insatser från kommunens sida  
ser du som viktigast? 
Att vi gör allt för att mildra effekterna av 
Corona. Att se till att Sollentunas invånare 
skyddas, att förskolor och skolor hålls öppna 
som möjliggör att den viktiga samhällsservicen 
och infrastrukturen fungerar så 
bra det går. 

Har kravet på försörjningsstöd ökat? 
Nej, inte i skrivande stund men vi väntar oss  
en ökning i kölvattnet av att människors  
möjligheter till försörjning påverkas. 

Vad kan du säga om orosanmälningar 
om våld mot barn och inom familjen?
I Sollentuna har inte orosanmälningarna 
ökat särskilt, vilket i sig är oroande då vi hör 
från olika organisationer bland annat Bris att 
samtalen från barn ökat. Socialkontoret har 
tillsammans med andra delar i kommunorga-
nisationen och regionen samordnat resurser 
för att ha extra fokus på just våld i nära  
relation. Barn/unga och familjer värnar vi  
särskilt om.  

Varför vill KD ge mer pengar till Bris?
Samhället är beroende av civilsamhällets små 
och stora gemenskaper såsom föreningar,  
frivilligorganisationer och församlingar. Bris 
är en organisation med stort förtroende hos 
våra barn, unga och vuxna invånare och har en 
mycket viktig roll i samhället med sin profes-
sionella organisation. Detta visar sig särskilt 
nu när det är kris. Antalet samtal har som jag 
nämnde ökat och Bris utgör en viktig kanal 
och ventil för det tryck av bl.a. oro hos barn 
som det allmänna inte kan eller förmår hantera. 
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Vård- och omsorgsnämnden var 
tidigt ute med att införa besöks-
förbud i äldreboenden. Men tyvärr 
har vi nu flera boenden som har 
fått in coronasmittan. 

All personal inom särskilt boende, hemtjänst 
och personer som ger stöd till funktionsned-
satta ska ha skyddsutrustning. Tjänste- 
männen på vård- och omsorgskontoret har 
ständig kontakt med alla verksamheter inom 
området för att hjälpa till och lösa problem 
som kan uppstå. 
 Alla särskilda boenden har nu fått läsplattor 
från Sollentuna kommun för att de äldre ska 
kunna hålla kontakten med sina närmaste. Vi 
har ju infört besöksförbud på våra särskilda 
boenden från 12 mars. För att undvika smitt-
spridning har vi också skjutit upp kommunens 
Seniorträffar.
 
Vilka insatser från kommunens sida  
ser du som viktigast?
Viktigast är att på alla sätt förhindra att  
smittan kommer in i de boenden som inte har 
någon smitta och göra allt för att begränsa 
smitta i de boenden som fått in smittan. Även 
hemtjänstens personal måste omfattas av 
stränga regler för att hindra smittspridning. 
 Kommunstyrelsen har gett kommunens 
omvårdnadsbolag Solom uppdraget att  
organisera vård- och omsorgspersonal att 
arbeta hos samtliga utförare i Sollentuna vid 
behov.
 Man ska göra provtagningar på personal-
grupper som arbetar inom vård och omsorg.
 
Vad säger du om alla frivilliga som 
hjälper till och alla företag som ordnar 
speciallösningar för riskgrupper? 
Det är imponerande att så många människor 
ställer upp i dessa kristider. Coronahjälpen i 
Sollentuna är ett exempel. Frivilliga resurs-
gruppen är en annan som erbjuder hjälp.  
 Olika affärer ställer upp med utökade  
öppettider, utlämning av varor osv. HSB  
Edsbacka erbjuder hjälp med handling. 
Kyrkorna har webbgudstjänster och erbjuder 
handlingshjälp. Rudbecks gymnasielärare i 
kemi gör handsprit till äldreomsorgen i  
Sollentuna. Listan kan göras lång på alla  
fantastiska människor som ställer upp för  
varandra och det finns säkert fler exempel.

En utvärdering av hur vi hanterat pandemin 
i Sollentuna kommer att ske. Just nu är vi 
mitt uppe i krisen och alla jobbar hårt för att 
begränsa smittan. Vi kan dock konstatera att 
tyvärr har vi inte lyckats hålla smittan ifrån 
alla våra äldreboenden. Därmed har de mest 
sårbara drabbats. Det är smärtsamt.
 Samtidigt kan vi så här långt konstatera 
att hälften av våra äldreboenden inte har fått 
in smittan. Det är glädjande. Och vi ska göra 
allt vi kan för att skydda dem. Dessutom är 
jag glad för att Kristdemokraterna som parti 
verkligen lyft vårdfrågorna.
 
Vad har berört dig mest?
Jag delar sorgen med många sollentunabor 
som nu mist anhörig i spåren av pandemin. 
Jag hör berättelser om barn som lider när 
gamla föräldrar vädjar till dem att komma på 
besök, att ensamheten är stor. Både vård- och 
omsorgskontoret och kommunens omsorgs-
bolag Solom, har verkligen jobbat för högtryck 
sedan pandemin slog till.
 Jag är glad åt att vi trots allt har kunnat ha 
igång skolorna och förskolorna. Tror att det är viktigt  
för barnen att ha en någorlunda normal vardag.

Hur går det inom kultur- och fritids- 
området?  
 - Jag är glad över att många föreningar försö-
ker hålla igång en verksamhet. Vi har tagit fram 
ett föreningspaket som innebär att vi inte tar 
ut några avgifter för barn- och ungdomsverk-
samhet i våra anläggningar. Vi ser också till att 
aktivitetsbidrag betalas ut prccis som vanligt 

Trycket hos Bris är alltid stort men det blir 
särskilt tydligt i denna situation. Med hjälp  
av stöd från bidragsgivare har vi kunnat utöka 
våra öppettider och stärkt kapaciteten. 

Vilka samtalsämnen är vanligast?
Psykisk ohälsa, våld, familjerelaterade problem 
och skolan. Det är de ämnen som är vanligast 
även i normala fall. Det som blir tydligt  
under pandemin är att för barn som redan  
befinner sig i en utsatt situation eller mår  
dåligt, förvärras situationen ytterligare just nu.  

Vad är den viktigaste hjälpen för ett 
barn som mår illa? 
Det finns inte ett enda svar på den frågan. För 
barn som lever med exempelvis våld behövs 
vissa insatser, vilket kan skilja sig om det 
handlar om att skolgången inte fungerar eller 
om barnet lider av psykisk ohälsa. En röd tråd 
i samtalen till Bris är att barnet ofta saknar en 
vuxen att få stöd från. Jag vill därför uppmana 
alla just nu att sprida stödnumret för barn,  

116 111 och ge barn möjlighet att berätta. Sen 
behöver vuxna vara särskilt uppmärksamma 
på om barn far illa och då orosanmäla.  

Många vill hjälpa till just nu, vad kan 
man som enskild göra?
I relation till Bris är gåvor särskilt välkomma 
just nu för att vi ska kunna stödja fler barn. 
Man kan också bli volontär och sprida infor-
mation. Sen är det viktigt att alla vuxna är  

Thomas Nyman, KD, Sollentunabo som jobbar med kom-
munikation på företaget Medhelp som levererar tjänsten 1177.

Denna tid har varit arbetssam 
men otroligt lärorik. 

Att få sitta med och vara en del av RSSL,  
regional särskild sjukvårdsledning, har lärt 
mig mer på 7 veckor än vad jag annars hade 
lärt mig under lång tid.

Hur har ni klarat den enormt ökade  
anhopningen av telefonsamtal till 1177?
Vi tar emot runt 4 000 samtal per dag i snitt 
sett över året, men vi hade under några dagar 
en femdubbling av samtal in till oss. Vi har 
fortfarande en 50-procentig ökning jämfört 
med det ”normala”. Detta löser vi genom att 
alla samtal som kommer in som rör Covid-19 
besvaras av sköterskor vi hyrt in under denna  
period. Det är inte så att de ”vanliga” 
1177-samtalen har försvunnit utan de har 
fortsatt komma in i normal volym. Invånarna 
i Stockholms län är duktiga på att alltid ringa 
1177 innan de tar sig till vården. 

Något du bär med dig, händelse eller 
erfarenhet från den här perioden? 
Något jag bär med mig är att alla verkligen 
samarbetat på bästa sätt. Det har inte funnits 
någon som helst stolthet i vem som har finast 
titel eller längst utbildning i den Regionala 
särskilda sjukvårdsledningen, utan alla har 
samverkat på bästa sätt. Jag har fått lära mig 
mycket om hur vården fungerar och vad som 
är viktigt. 

Vad har du gjort för att koppla av?
Löpning så gott som varje vardagsmorgon 
för att ha huvudet på skaft resten av dagen. 
Löpning är en fantastisk sak. Stärker immun-
försvaret, ökar på syresättningsförmågan och 
håller huvudet rent och skarpt.

– Vi hjälper just nu omkring 100 barn om dagen vilket är cirka 30 procent fler än en vanlig vecka.  
Trycket är stort, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare för Barnens rätt i samhället (Bris).
Han har sina rötter i Sollentuna.

Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris 
 – Barnens rätt i samhället.

extra uppmärksamma, lyssnar i trappupp-
gången och agerar, dvs orosanmäler, vid  
misstanke om att barn far illa.  

Får ni fler gåvogivare också som  
respons på ert arbete?
Ja, det är fler som hör av sig och vill bidra vil-
ket är viktigt. I denna situation, när många av 
samhällets vanliga stödfunktioner inte är lika 
tillgängliga, är kontakten med Bris kanske den  
enda möjligheten att få hjälp ur en utsatt situ-
ation. Vi rekryterar just nu in fler personal för 
att kunna hjälpa fler barn. Jag ser varje dag i 
verksamheten hur gåvor gör skillnad för barn 
här och nu.

Vad är viktigast för en kommun att  
göra för barnen?
Att så långt som möjligt upprätthålla verksam-
heter för barn och att socialtjänsten är aktiv 
och arbetar uppsökande. Sen vill jag också 
betona vikten av att föräldrar får stöd att vara 
bra vuxna kring barn.  

trots att antalet aktiviteter har minskat. Jag ser 
att våra många fina utegym och löparslingor i 
naturskyddsområdena används flitigt. 

Vilken hjälp har företagen fått?
Företagare som hyr lokaler av kommunen 
eller våra kommunala fastighetsbolag har  
möjlighet att få en reducerad hyreskostnad 
med 50 procent. Vi har gett möjlighet till  
anstånd med utgifter och fortsätter att se  
över hur vi ytterligare kan hjälpa företagen. 
Regering och riksdag har ju också kommit 
med kraftfulla insatser för att hjälpa företagen 
att kunna leva vidare.
 För Sollentuna som är en av de företags- 
vänligaste kommunerna i landet är det  
fortsatt viktigt att vi värnar alla företagare.  
Jag vill rikta ett stort tack också till alla företag 
som hjälpt till för att underlätta för Sollentu-
nabor i riskzonen. Affärer har anpassat tider 
och hemleveranser har skötts elegant och 
smidigt.

Vad har imponerat mest på dig  
under den här tiden?
Då vill jag framhålla alla fantastiska Sollen-
tunabor som hjälps åt för att handla åt äldre, 
ringa ett extra samtal, vara ett stöd. Samfund 
och Frivilliga resursgruppen, FRG, är exempel. 
Och jag tänker på Facebookgruppen Corona- 
hjälpen i Sollentuna som vi Kristdemokrater 
gav årets Vitsippspris. Initiativtagaren Linn 
Wågberg skriver så fint om att hjälpa andra är 
helande också för en själv. Det är fantastiskt 
hoppingivande i en tid som prövar oss alla. 

Magnus Ramstrand, KDs kommunalråd och ordförande i 
kultur- och fritidsnämnden, framför The Factory som är  
ett tillfälligt kommunhus. Han betonar det goda samarbetet 
Kristdemokraterna har med majoriteten - Moderaterna, 
Liberalerna och Centerpartiet. Men även samarbetet med 
andra partier för att ta kommunen igenom krisen.  
Foto: Lennart Molin  

Eva Ireblad, KD, vice ordförande i 
vård- och omsorgsnämnden och  
ordförande i Funktionshinderrådet.

Solom  
har öppnat ”Seniorlinjen”  

för personer 65+. Dit kan du ringa  
och få möjlighet att prata med någon.

  
Tel nr. är 08-128 242 22

Så har coronatiden påverkat       
   oss i Sollentuna

Coronapandemin har satt djupa spår även i Sollentuna. 
– Jag delar sorgen med många sollentunabor som mist anhöriga  
i sjukdomen, säger Magnus Ramstrand, KDs kommunalråd.

Telefon: 116 111 stödnumret för barn.    www.bris.se/stod-bris/ge-en-gava/
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Agneta Bäckström 
cyklar för att bryta 
isoleringen

- Jag känner mig frisk och klarar mig bra 
och bryter gärna isoleringen hemma med 
att cykla, säger hon. Det är viktigt att kom-
ma ut i friska luften och behålla sin hälsa.
 Varje vecka cyklar hon med några vän-
ner. Oftast är det Järvafältet som lockar 
men det kan också vara cykelvägar i grann-
kommunerna.
 - Det är också viktigt att fortsätta umgås 
med mina vänner även under en sådan 

Agneta Bäckström är en av många Sollentunabor 
som är över 70 år och tillhör en riskgrupp  
enligt folkhälsomyndigheten. Hon är medlem  
i Kristdemokraterna och tycker partiet i  
Sollentuna har gjort en bra insats att ringa runt 
till alla medlemmar som är över 70 år. 
 

här period, säger hon. Vi ser förstås till att 
hålla avstånd och vi är ingen stor grupp. 
Fikastunderna under cykelutflykterna är en 
höjdpunkt.
 Agneta Bäckström har jobbat inom 
äldreomsorgen och har även jobbat som  
inhoppare efter pensioneringen. Men nu 
har hon fått sluta med det. 
 En av de svåraste upplevelser nu är att  
hennes mamma bor på ett särskilt boende 

där man fått in covid-19 viruset. 
 - Det är en sorg att inte få besöka min  
mamma. Jag försöker ringa och prata med 
henne. Men hon förstår inte varför jag inte 
kan komma. Hon känner sig så ensam och 
jag är hennes enda barn.
 Agneta hoppas att den här svåra perio-
den snart är över och att hon kan få träffa 
sin 94-åriga mamma snart igen.

Kom med och forma Sollentuna
En del av oss medlemmar har valt att engagera sig fullt 
ut med förtroendeuppdrag. Andra vill ha ett mer pas-
sivt medlemskap och endast ta emot information. Vi 
är glada att just DU vill gå med i KD. Oavsett i vilken 
grad du vill engagera dig så är du varmt välkommen.
 En gång i månaden har vi gruppmöten, i dagsläget 
distansmöten, som vi kallar Team Sollentuna. Som 
KD-medlem är du alltid välkommen att delta i dessa 
möten. Här träffar du våra ledande företrädare och 
KD-ledamöter från samtliga av kommunens nämnder 
och styrelser.  
 Du har chansen att bli en av dem som formar  
politiken inom KD för framtidens Sollentuna. Ta den!
 Välkommen nu med din medlemsansökan på  
kd.nu/blimedlem

Peter Kilander
Ordförande

Hos KD Sollentuna får du en möjlighet 
att arbeta för det du tror på, och bidra 
med dina tankar och erfarenheter. 

Agneta Bäckström är en av medlemmarna i Kristdemokraterna i Sollentuna som  
tillhör gruppen över 70 år och som partiet ringt runt till. 

kd.nu/blimedlem 


