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För leksand framåt
Vi i Centerpartiet tror på alla människors lika rätt och värde.
Vi tror på ett liberalt jämställt samhälle där individen i möjligaste mån ska få bestämma själv över sin vardag och sitt liv.
Vi tror på att alla gör sitt bästa för att bidra till det gemensamma och att vi sen ger varandra stöd, omsorg och trygghet
efter behov. Vi tror på ett samhälle där vi tar ansvar för vår
miljö och vårt klimat och skapar ett långsiktigt hållbart sätt
att leva tillsammans.
Leksand är för oss hela vår bygd med alla våra byar och tätorter. Vi tror på ett Leksand som kan bli ännu bättre. Vi tror på
att vi kan bygga på vårt kulturarv och våra stolta traditioner
och utifrån det skapa en modern bygd som präglas av öppenhet, mångfald och hållbarhet. Vi tror på ett lokalsamhälle
där näringslivet, föreningar, kommunen och enskilda arbetar
tillsammans.
Leksands kommun är under Centerpartiets ledning i topp i
Dalarna i många rankingar och utvärderingar som gjorts de
senaste åren. I flera fall är vi även bland de bästa kommunerna i landet som t.ex. avseende företagsklimat, som idrottsoch friluftskommun, e-hälsokommun och när det gäller den
mat vi serverar barn och äldre i våra verksamheter. Leksand
kom i år i en helhetsranking på plats nr 9 av Sveriges kommuner i kategorin småstads/landsbygdskommuner och blev
bästa ”superkommun” i Dalarna.
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Vi i Centerpartiet har levererat av det vi lovade i förra valet.
Vi har byggt hyreslägenheter i både Insjön och i Noret, byggt
ännu mer gång- och cykelväg, investerat i nya lekplatser i
bl.a. Siljansnäs och Insjön, påbörjat bygget av ny förskola,
skapat ett Kreativt hus för den kommunala kulturskolan och
tillsammans med landstinget öppnat en Familjecentral. Vi har
dessutom tillsammans med föreningar och näringsliv bidragit
till nytt elljusspår i Siljansnäs, moderna ridhus i både Leksand
och Insjön, nya tennisbanor i Leksand samt Skatepark vid
Siljansvallen. Flera nya naturreservat har skapats för både bevarande och för ökad tillgänglighet till vår natur.
Vi ser dock behov av att ytterligare höja kvaliteten inom vissa
områden och att kontinulerligt anpassa oss efter nya och ändrade behov. Vi vill fortsätta bygga bostäder, gång- och cykelvägar, äldreboenden, förskolor och sporthall. Vi vill fortsätta
utveckla och höja kvaliteten i skolan och inom vården och omsorgen. Vi vill att hela Leksand ska leva och att det ska finnas
kommunal service och verksamhet så nära som möjligt. Vi vill
fortsätta vara en ledande natur-, idrotts- och friluftskommun.
Vi vill intensifiera arbetet med klimat-, miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi vill göra servicen och tillgängligheten för företagare
och medborgare ännu bättre bl.a. genom digitalisering och
genom en flexibel organisation med den enskilde i fokus.
Vi vill och vi kan göra Leksand ännu bättre, men vi
behöver ditt stöd och din röst för att kunna göra det.
Rösta på Centerpartiet!
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centerpartiet i Leksand
Centerpartiets politik är en kombination av vår ideologi, vårt lokala handlingsprogram och
våra företrädare. Vi här på bilderna bredvid står på Centerpartiets lista till kommunfullmäktige
i Leksand i valet den 9 september 2018. Sen finns det många fler medlemmar i partiet som
också är en viktig del av Centerpartiet. Vi ser alla fram att fortsätta vårda ert förtroende att
göra hela Leksand ännu bättre. Vi vill även påminna om att du på valsedeln i en ruta framför
personens namn kan ”kryssa” den som du tycker ska känna ett extra starkt stöd!

TOMAS BERGSTEN

RUNE BRÖMS

ULRIKA LILJEBERG

EWA FOGELSTRÖM

KENNETH DAHLSTRÖM

GITTAN LOKGRÅD

MATS FOGELSTRÖM

ELISABET INGELS

HANS-OLOF BOGREN

KARIN BYSTRÖM

MATS ERKERS

PER-ERIK INGELS

MARIE
JOHANSSON GROP

EVA KEMPFF

MATS BACKLUND

ROGER ARVIDSSON

KARIN ANDERSSON

AARNO MAGNUSSON

KERSTIN ENGLUND

MATS PETTERSSON

ANDERS LOKGÅRD

Val till kommunfullmäktige
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Det hållbara leksand

1.

Ulrika Liljeberg - Tällberg
Kommunalråd/åklagare

14. Marie Johansson Grop - Alvik
Verksamhetsutvecklare

2.

Per-Erik Ingels - Tibble
Tekniker

15. Mats Fogelström - Styrsjöbo
Fastighetsförvaltare

3.

Karin Byström - Siljansnäs
Jägmästare

16. Hans-Olof Bogren - Tibble
Rekryterare/egen företagare

4.

Aarno Magnusson - Rönnäs
F d rektor/landsbygdsutv

17. Mats Backlund - Källberget
Chaufför

5.

Karin Andersson - Insjön
Handläggare

18. Kerstin Englund - Insjön
Husmor

6.

Kenneth Dahlström - Noret
Pensionerad rektor

19. Anders Lokgård - Mjälgen
Egen företagare

7.

Rune Bröms - Åkerö
Pensionerad polis

20. Tomas Bergsten - Tibble
Civilingenjör/företagare

8.

Elisabeth Ingels - Tibble
Auktoriserad teckenspråkstolk

21. Gittan Lokgård - Mjälgen
Förskollärare

9.

Ewa Fogelström - Styrsjöbo
Egen företagare

22. Anders Björklund - Laknäs
Företagsledare

10. Roger Arvidsson - Insjön
Sjuksköterska/teolog

23. Kristina Hollsten - Insjön
Egen företagare

11. Mats Pettersson - Torrberg
Fordonschef

24. Karin Qvicker - Noret
Pensionerad rektor

12. Eva Kempff - Laknäs
Fil lic

25. John Sund - Leksand
Präst

13. Mats Erkers - Hjortnäs
Sales operations manager

26. Dagny Martinsson - Tällberg
Pensionär

Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete med målet att
bli en koldioxidneutral kommun genom bl.a. en fossilfri
kommunal fordonspark, fler solceller, mer klimat- och
energismart byggande och fortsätta arbeta för en giftfri
verksamhet.
Vara en aktiv kommunal skogs- och fastighetsägare men
samtidigt värna och skydda djur och natur genom bl.a.
naturreservat och andra gröna lösningar.
Underlätta för och uppmuntra till mer cykling genom
bl.a. fortsatt utbyggnad av säkra gång- och cykelvägar
i hela kommunen, t.ex. mellan Insjön-Leksand och
Siljansnäs-Leksand och vid skolan i Tällberg.
Fortsatt utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp
i byarna för miljöns och tillväxtens skull, bl.a. i
Styrsjöbo-Heden och i Laknäs-Östanhol.
Värna lantbruket och lokalproducerade produkter
samt jobba aktivt för ett öppet landskap.
Integrera arbetet med de globala målen i Agenda 2030
för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart
samhälle i den kommunala verksamheten.

Det LÄRANDE leksand
Utveckla och höja kvaliteten ännu mer i våra små och
stora för- och grundskolor i hela kommunen för en
ännu mer konkurrenskraftig attraktiv kommunal skola
– för både elever och lärare.
Utreda hur vi kan behålla och rekrytera och i det
pedagogiska arbetet på bästa sätt ta tillvara den
kompetens och erfarenhet som lärarna inom för- och
grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen har.
Stärka elevhälsoarbetet och ha ökat fokus på barn
med särskilda behov samt verka för fysisk aktivitet
varje skoldag för alla.
Fortsätta utveckla skolmaten med lokalt lagad mat
av hög kvalitet.
Fortsätta utveckla Kulturskolan och skolans
idrottsinriktningar.
Göra en översyn av fritidshem och fritidsgårdar för en
mer inkluderande och meningsfull fritid för fler grupper
av barn och unga.
Verka för ett livslångt lärande – till nytta för både
individen och samhället.
Uppmuntra ännu fler att bli delaktiga i den digitala världen
som kan ge en ökad tillgänglighet till varor och tjänster
– både från kommunen, landstinget, staten och företag.
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Det omtänksamma leksand

Det AKTIVA leksand

Det växande leksand

Fortsätta erbjuda vård och omsorg av hög kvalitet
genom bl.a. valfrihet genom LOV inom hemtjänsten
samt skapa fler tillgängliga och trygga boendeformer.

Fortsätta erbjuda våra invånare valfrihet genom både
kommunala och privata alternativ inom t.ex. förskola,
skola och omsorg.

Fortsätta stödja vårt rika föreningsliv inom bl.a. kultur,
hantverk, idrott och friluftsliv och därigenom främja både
mer etablerade och nyare idrotter samt spontanidrotter.

Aktivt arbeta för fortsatt byggande av bostäder i hela
kommunen - lägenheter, villor och radhus - samt med att
tillgodose markbehov för företag och andra verksamheter.

Bygga ett nytt äldreboende i Tibble och även planera
för om/tillbyggnad av Edshults särskilda boende.

Fortsatt fokus på en sund kommunal ekonomi med
oförändrad skattesats.

Fortsätta arbetet med att stödja företagens positiva
utveckling genom ett gott företagsklimat med kompetent
stöd och snabb service på det sätt företagen önskar.

Ge både äldre och funktionsnedsatta inom våra
kommunala verksamheter bättre möjlighet till
valfrihet, delaktighet och utveckling.

Skapa en modern förvaltning av de kommunala
fastigheterna och lokalerna för ett mer flexibelt,
effektivt och ekonomiskt nyttjande.

Skapa ännu bättre förutsättningar för fler grupper att
vara aktiva och uppmuntra till motion genom t.ex.
vattengympa, vandrings- och cykelleder och utegym
samt en ny sporthall.

Arbeta aktivt med förebyggande folkhälsoarbete för
alla samt med det viktiga stödet till anhöriga och
andra ideella krafter.

Utveckla samverkan på ännu fler områden med
andra kommuner, regionen, myndigheter, näringsliv
och organisationer.

Införa den framgångsrika måltidsordningen ”Solhemsmodellen” från Insjön på alla våra kommunala särskilda
boenden. Genom det nya arbetssättet serveras en mer
anpassad och lokalt lagad mat som ger de äldre en
bättre livskvalitet.

Vara en modern arbetsgivare som behåller och
attraherar rätt kompetens.

Arbeta för en lokalt mer närvarande och synlig polis
och fortsätta främja ”Grannsamverkan” i byar och
bostadsområden för ökad trygghet.
I samverkan med landstinget ge kompetent och snabb
hjälp vid t.ex. olika slags missbruk och psykisk ohälsa.
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Det smarta leksand

Använda digitaliseringen för att förenkla och frigöra
resurser till kärnverksamheten samt för att öka
tillgängligheten och servicen.
Erbjuda en ännu mer tillgänglig och kundanpassad
kundtjänst med bl.a. bättre öppettider och fler sätt
att få stöd och hjälp på.
Kontinuerligt utvärdera och anpassa öppettider och
de sätt som vi tillhandhåller service på vid t.ex.
återvinningscentralen, Kulturhuset och biblioteken
och fritidsanläggningar.

Stärka Kulturhusets arbete med att både vårda vårt
kulturarv och stödja nyskapande kultur samt använda
vår tradition och öppenhet för ökad integration.
Fortsätta vara en framgångsrik evenemangskommun
– både för besöksnäringen och för oss boende.
Fortsätta vara en av Sveriges ledande friluftskommuner
och att göra vår natur och miljö än mer tillgänglig för
ännu fler.

Jobba aktivt för att trygga arbetskrafts- och kompetensförsörjningen i bygden för både kommunen och företagen.
Slutför fiberutbyggnaden och arbeta för en ökad digital
delaktighet för att fler ska kunna få bättre tillgång till
varor och tjänster i hela kommunen.
Arbeta för bättre möjligheter till arbets- och studiependling med bra kollektivtrafik med t.ex. tåg varje
timme samt utveckla resecentrum i Leksand mot
Hjorthagen (mot riksvägen).
Jobba för rondeller på riksväg 70 i både Insjön och
Leksand samt gångbro över riksväg 70 till/från Limsjön.
Bygga Moskogenvägen för bättre och säkrare
trafikflöden i bygden.
Fortsätta ge drift och stöd till de enskilda vägarna i
hela kommunen, men med ökat ansvarstagande från
vägs ägare.
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DALARNA

Nytt ledarskap för Dalarna och Sverige

Våra förslag för Dalarna framåt

Vi står för närodlad politik som handlar om närhet till beslut.

Vi har ett starkt näringsliv som på ett tydligt sätt bidrar till
Sveriges ekonomi och välfärd. Men Dalarna står inför flera
utmaningar, där Centerpartiet har förslag på lösningar som
för Dalarna framåt. Här är några exempel:

• Du ska kunna skapa din egen framtid, oavsett var i landet 		
du väljer att bo.
• Jobb är grunden för självbestämmande, trygghet och
välfärd. Genom de skatter som jobben genererar
finansieras skola, vård och omsorg.

Låt inte Sverige klyvas

De senaste 40 åren har den regionala ojämlikheten ökat och
den utvecklingen måste vändas. Vi vill se att hela landet tas i
bruk genom att:
• Satsa på järnvägar, vägar och bredband också utanför 		
storstäderna.
• Säkerställa offentlig och kommersiell service.
• Ha generösare strandskyddsregler på landsbygden som 		
tillåter bebyggelse i attraktiva lägen.
• Fastighetsskatten för vind- och vattenkraft tillfaller den 		
region där produktionen sker.

Trygghet i hela Dalarna

Trygghet är känslan att känna sig behövd.
Trygghet i Dalarna är också:
• Vetskapen att vården finns när vi behöver den.
• Att polisen är synlig och kommer när vi behöver hjälp.
• Kultur, evenemang och idrott som är en del av Dalarnas 		
framgångsrika besöksnäring, men som också ger oss själva
ett rikare och friskare liv.
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DALARNA

Dalarna behöver grön tillväxt

En närodlad miljöpolitik tar hänsyn till att förutsättningarna
ser olika ut i olika delar av landet. Förutsättningar som ger
människor, företag, region och kommuner redskapen att
skapa ett hållbart Dalarna. Skogen som är en av Dalarnas
största tillgångar bidrar till att Sverige kan bli fossilfritt.
Grön tillväxt i Dalarna innebär att:
• Våra barn och ungdomar får växa upp i giftfria miljöer.
• Äganderätten till skogen måste återställas, om skogen
ska kunna bidra till klimatomställningen och skapa jobb
och välfärd.
• Jobb skapas i Dalarna och Sverige, när oljebaserade
produkter ersätts med produkter gjorda på skogsråvara.
• Öka Sveriges produktion av livsmedel, vilket ger livsmedel 		
av god kvalitet, en ökning av vår självförsörjningsgrad och
nya jobb på svenska gårdar och i livsmedelsindustrin.
Mat upphandlas lokalt.

Närmare vård – en trygghet för dig

• Du, dina anhöriga och dina vänner ska snabbt få hjälp
vid sjukdom eller olycka. Vården ska finnas nära dig,
utan långa väntetider.
• Vårdcentralerna ska förstärkas så att det kan startas
mottagningar även på landsbygden. Med fler vårdcentraler
i Dalarna kommer vården närmare. Det är också viktigt att
träffa samma läkare.
• Mer vård kan ges i hemmet. Det skapar en ökad trygghet.
• Vi vill använda länets mindre lasarett för att inrikta dem 		
på den specialiserade vård som kan planeras. Kirurgin i
Mora och urologin i Borlänge är två bra exempel som kan 		
utvecklas även i Ludvika och Avesta.
• Ingen ska behöva föda sitt barn i bilen. Din barnmorska 		
ska kunna följa med från graviditet till förlossning och
eftervård. Om mammornas och nyfödda barns hälsa kan 		
säkerställas vill vi att BB åter öppnas i Mora.

Sjuksköterskelyft och förbättrad arbetsmiljö
Centerpartiet vill satsa på ett sjuksköterskelyft, med utbildningslön och karriärmöjligheter. Det måste också bli lättare
att starta en egen läkarmottagning, precis som det är inom
tandvården.

Vi satsar på hälsa för att förebygga sjukdomar

Det behöver göras mer hälsofrämjande och förebyggande
insatser. Ett viktigt uppdrag för vården är att se till att fler inte
blir sjuka. Vi vill:

• ha snabbare hjälp vid psykisk ohälsa.
• att äldre och sköra patienter ska slippa åka in och ut på 		
akutmottagningar.
• införa regelbundna hälsosamtal.
• att familjecentraler ska finnas i varje kommun.
• att kvinnor över 75 också ska kallas till mammografi.

Så utvecklar vi Dalarna

• Det saknas arbetskraft, vilket påverkar både företag och 		
den offentliga sektorn negativt. Därför behövs bättre 		
matchning för dem som är arbetslösa med bättre utbildning
och fler enkla jobb.
• Dalarnas infrastruktur måste stärkas och utvecklas.
Dalfolket måste få möjlighet att snabbare ta sig till skolan 		
eller jobbet. Här har snabbare tåg längs Dalabanan stor 		
betydelse.
• Blomstrande näringsliv ger mer pengar till skolan, vården 		
och omsorgen.
• Den nya regionen behöver samarbeta bättre med
kommunerna i Dalarna. Då lyckas vi bättre med satsningar
på infrastruktur, bostadsbyggande, utbildning och jobb.
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DALARNA

VAL TILL LANDSTI
NG SFU

Nytt ledarskap för
Dalarna framåt.
Vilken väg väljer du?
Kryssa en Centerpartist.
centerpartiet.se/dalarna

Peter Helander

Sofia Jarl

LLMÄK TIGE

1. Sofia Jarl, Gag
nef
2. Anna Hed, Mor
a
3. Jonny Jones,
Rät tvik
4. Göte Per sson,
Falun
5. Chr istina Brö
ms, Mor a
6. Linda Zet ters
tröm, Bor länge
7. Mikael Thalin,
Ors a
8. Sar a Per sson,
Ave sta
9. Pär Kindlund,
Malung-Sälen
10. Anette Graneg
ärd, Hedemora
11. Osc ar Sjökvis
t, Bor länge
12. Joakim Storck
, Falun
13. Kjell Tenn, Älv
dalen
14. Gunilla Ber glun
d, Ave sta
15. Nic las Bodin,
Säter
16. Annika Simm
Erik sson, Vansbr o
17. Tommy Haf vsd
alen, Falun
18. Mauritz Bropet
ters, Ludvika
19. Agneta Ängsås
, Falun
20. Mat s Fogelström
, Lek sand
21. Adam Car lsso
n, Smedjebacken
22. Mohamed-dee
q Bar khadle, Ludvika
23. Tor björn Ulrikse
n, Mor a
24. Ulrika Liljeber
g, Lek sand
25. Daniel Drugge
, Falun
26. Per-Ander s We
sthed, Falun
27. Joanna Stridh,
Rät tvik
28. Mathias We stin
, Falun
29. Fre drik Jarl, Gag
nef
30. Dan We ster ber
g, Falun
31. Owe Ahlinder,
Hedemora
32. Kar in Örjes, Bor
länge
33. Anneli Hultgre
n, Vansbr o
34. Mic hael Arvidss
on, Säter
35. Jan Spånberg,
Älvdalen
36. Mohamed Abd
i Mohamoud, ”Fanax
”, Bor länge
37. Lillemor Gunnar
sson, Hedemora
38. Johanna Hallin,
Gagnef
39. Kris tina Lundgr
en, Hedemora
40. Jan Segers ted
t, Ors a
41. Kenneth Dah
lstr öm, Lek sand
42. Anders Lundin,
Vansbr o
43. Jan-Olof Källstr
öm, Ave sta
44. Stina Munters
, Vansbr o
45. Lar s-Olov Liss
, Vansbr o
46. Ber nt We ster
hagen, Ors a
47. Kar in Bogg, Älv
dalen
48. Mikael Got tha
rds son, Hedemora
49. Agneta Åhs-Siv
erts en, Malung-Sä
len
50. Jan Olof Kar lsso
n, Ludvika
51. Jan Gus tafs son
, Smedjebacken
52. Håkan Jansso
n, Smedjebacken
53. Brit t-Marie Rom
lin, Falun
54. Anders Ors, Falu
n

VAL TILL RIKS DAGEN

1. Peter Helander, Mora
2. Ulrika Liljeberg, Leksand
3. Per-A nders Westhed, Falun
4. Sol Höglund, Falun
ing, Falun
5. Camilla Andersson Sparr
6. Michael Arvidsson, Säter
ef
Gagn
Jarl,
7. Sofia
, ”Fanax”, Borlänge
8. Mohamed Abdi Mohamoud
9. Mikael Thalin, Orsa
10. Anna Hed, Mora
11. Chris tina Bröms, Mora
12. Joakim Storc k, Falun
13. Stina Munters, Vansbro
ik
14. Annette Riesbeck, Rättv
15. Sara Perss on, Avest a
16. Oscar Sjökvist, Borlänge
17. Johanna Hallin, Gagnef
18. Kjell Tenn, Älvdalen
19. Dan Westerberg, Falun
a
20. Gunilla Berglund, Avest
21. Agneta Ängsås, Falun
en
22. Pär Kindlund, Malung-Säl
ka
23. Mauritz Bropetters, Ludvi
24. Jan Spånberg, Älvdalen
Mora
en,
25. Torbjörn Ulriks
26. Mathias Westin, Falun
27. Anders Lundin, Vansbro
g-Sälen
28. Agneta Åhs-Siverts en, Malun
ka
29. Torbjörn Högberg, Ludvi
Falun
30. Tommy Hafvs dalen,
31. Pär Fritjofsson, Rättvik
a
32. Jan-Olof Källström, Avest
ka
33. Jan Olof Karls son, Ludvi

DAL ARNA

