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Centerpartiet vill fortsätta arbeta för ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart Leksand. En levande bygd där du 
vill bo, där du trivs och känner trygghet, tillit och framtidstro. Alla människors lika rätt och värde är grunden där du kan 
forma din framtid och skapa din bästa livssituation i ett liberalt och jämställt samhälle. Vi tror att alla gör sitt bästa för 
att bidra till att vi tillsammans kan växa. Vi som bor i kommunen skapar tillsammans våra förutsättningar. 

Hela Leksands kommun ska växa och utvecklas. Våra stolta traditioner och vårt kulturarv är grunden för en fortsatt 
utveckling av en modern bygd. Vi tror på ett starkt civilsamhälle, där näringsliv, föreningar, kommunen och enskilda, 
arbetar tillsammans för en bygd som präglas av öppenhet och mångfald.

I över 50 år har Centerpartiet levererat stabilitet och utveckling så att vår kommun stått stadigt i både kris och välgång. 
Vi har tagit och tar ansvar för helheten i kommunen.

Centerpartiet vill fortsätta att utveckla skolor, omsorg och annan kommunal service i hela Leksand. Vi ska vara ledande 
i Sverige. Varje medborgare kan finna sin bästa plats att leva i vår kommun, med närhet till det som skapar livskvalitet. 
Vi vill möjliggöra byggnation av olika bostadstyper i en variation av miljöer, inte bara i tätorterna utan i hela kommunen. 
Vi vill fortsätta skapa förutsättningar för näringslivet att växa och tillsammans med föreningslivet vara 
en ledande natur-, idrotts-, och friluftskommun.

Takten i miljö- och klimatarbetet ska öka så att Leksand blir en kommun där det  
är lätt att göra rätt, och där vi själva kan stå för en betydande del av energi- 
produktionen. Centerpartiet vill skapa bättre förutsättningar för att värna  
och utveckla lokal matproduktion. Det skulle vara bra för miljön och vår  
lokala beredskap, samtidigt som det stödjer våra lokala bönder.

Vi vill fortsätta leda Leksand mot en hållbar framtid, för varje  
medborgare och hela kommunen.

Allt för Leksands bästa!
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CENTERPARTIET
I LEKSAND
Centerpartiets politik är en kombination av vår ideologi, vårt 
lokala valprogram och våra företrädare. Vi här på bilderna står 
på Centerpartiets lista till kommunfullmäktige i Leksand i valet 
11 september 2022. Sen finns det många fler medlemmar som 
också är en viktig del av Centerpartiet. Vi alla ser fram emot 
att fortsätta vårda ditt förtroende för hela Leksands bästa. 
Vi påminner om att du på valsedeln kan kryssa den som du 
vill ge ett extra starkt stöd. Förtidsröstningen startar 24 augusti.

centerpartietleksand

Ella Gyllenhak LissStefan Hällberg Katarina SonessonSofie Bergsten Hans-Olof Bogren

Tomas Bergsten Karin Byström

Kenneth Dahlström Kerstin Englund
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Scanna QR-koden 
med din mobilkamera 

och läs mer om oss!
John Sund Karin Qvicker Torbjörn Modigs Rolf Erkers

Mats Erkers Karin Mikkonen Mats Pettersson Eva Kempff Björn Larsson

Aarno Magnusson Fredrik Andersson Roger Arvidsson Kristina Hollsten Marie Johansson Grop
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"I Leksand ska varje människa kunna skapa 
sin bästa livssituation. Det ska finnas stöd 
att skapa och hitta jobb, utvecklas i skolan, 
ha ett aktivt liv hela livet och en god livs- 
kvalitet oavsett egna förutsättningar.

Vi vill utveckla och värna det unika med  
Leksand. Bymiljöer och tätorter ska växa i 
samspel med boende, företagare och be- 
sökare med hållbarhet som grundpelare.

Jag och vi vill göra detta tillsammans med 
dig. Du ser mig kanske i full fart mitt i små-
barnsåren men jag vill gärna att du stoppar 
mig, hör av dig och berättar vad som är  
viktigt för dig. Genom dialog skapar vi det 
bästa för hela Leksand."

Tomas Bergsten
 - Centerpartiets toppkandidat i Leksand

 tomas.bergsten@centerpartiet.se
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1. TOMAS BERGSTEN 
 Civilingenjör/egenföretagare,  
 Tibble
2. KARIN BYSTRÖM 
 Jägmästare, Siljansnäs
3. MATS ERKERS 
 Marknadsekonom, Hjortnäs
4. KARIN MIKKONEN
 Specialist, Insjön
5. MATS PETTERSSON
 Koordinator, Torrberg
6. EVA KEMPFF
 Kulturhistoriker, Laknäs
7. BJÖRN LARSSON
 Socionom/pensionerad  
 personalchef, Laknäs
8. KENNETH DAHLSTRÖM
 Pensionerad rektor, Noret
9. KERSTIN ENGLUND
 Pensionerad husmor, Insjön
10. AARNO MAGNUSSON
 Pensionerad rektor, Rönnäs
11. FREDRIK ANDERSSON
 Lärare, Noret

12. ROGER ARVIDSSON
 Leg. Sjuksköterska/teolog,  
 Insjön
13. KRISTINA HOLLSTEN
 Egenföretagare, Insjön
14. MARIE JOHANSSON GROP
 Lageradministratör, Alvik
15. STEFAN HÄLLBERG
 Arbetssökande, Noret
16. SOFIE BERGSTEN
 Civilingenjör/projektledare,  
 Tibble
17. HANS-OLOF BOGREN
 Egenföretagare/pensionär,  
 Tibble
18. ELLA GYLLENHAK LISS 
 Lärare, Krökbacken

19. KATARINA SONESSON
 IT-arkitekt, Laknäs
20. JOHN SUND
 Präst, Noret
21. KARIN QVICKER
 Pensionerad rektor, Noret
22. TORBJÖRN MODIGS
 Egenföretagare, Lycka
23. ROLF ERKERS
 Pensionär, Sunnanäng

VAL TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE
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DET HÅLLBARA
LEKSAND
• Öka kommunens förnybara energiproduktion genom 
fler solceller på kommunala fastigheter. 

• Öka möjligheterna för dig som hyresgäst att ladda din 
elbil.

• Säkerställa att dagvattensystem och annan aktuell 
infrastruktur är dimensionerat för kraftiga skyfall.

• Utreda lokala VA-alternativ med ekonomisk och miljö-
mässig hållbarhet som drivkrafter.

• Öka kommunens inköp av lokalproducerade varor för 
en ökad krisberedskap, minskade utsläpp och för att 
säkra den öppna landskapsbilden. Lokala matprodu- 
center ska ha reell möjlighet att leverera råvaror till  
våra kommunala kök.

• Utveckla tekniker för användarvänlig återvinning och 
uppmuntra återbruk på ÅVC. 

• Säkerställa att alla kommunens transporter, både i 
egen regi och upphandlade, sker med fossilfria bränslen.
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DET AKTIVA 
LEKSAND
• Uppmuntra till mer cykling genom fortsatt byggnation 
av säkra gång- och cykelvägar i hela kommunen.

• Verka för att gång- och cykelväg från Noret till 
Siljansnäs och Tällberg byggs.

• Ge fler möjlighet att delta i Kulturskolan genom att 
ta bort eller sänka avgiften. Öka möjligheterna för
 lärarna att möta eleverna på fler platser i kommunen. 

• Bygga belysning på hela Solvändan.

• Samverka med näringsliv och ideella organisationer 
för fler organiserade aktiviteter för motorintresserade 
ungdomar.

• Starta en Fritidsbank för att fler ska kunna prova på 
fritidsaktiviteter.

• Stärka Kulturhusets arbete med att både vårda vårt 
kulturarv och stödja nyskapande kultur samt använda 
vår tradition och öppenhet för ökad integration.

• Bygga en gångbro över RV70 vid Limsjöänget för 
bättre tillgänglighet till vandringsleden runt Limsjön.

• Bilda ett kulturråd som ett naturligt forum för dialog
och utveckling mellan föreningarna inom kulturlivet och 
kommunens politik- och tjänstemannaorganisationer.
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• Arbeta med individuella mål i skolan för att öka möjlig-
heten för varje elev att nå sitt bästa resultat.

• Öka fokus på barn med särskilda behov genom hela 
skolgången, från förskola till gymnasium.

• Verka för att alla kommunala F-6 skolor har en 
förskola i sin närhet.

• Utred möjligheterna till öppna förskolor i Djura,  
Siljansnäs, Insjön och Tällberg.

• Förbättra arbetsmiljön, för både personal och elever,  
i våra skolor genom att anpassa lokalerna till en modern 
skolverksamhet.

• Skapa en sammanhållen förskola i Siljansnäs i moderna 
och ändamålsenliga lokaler.

• Utred möjligheten att erbjuda mellanmål för att öka 
elevernas möjlighet att fokusera under hela skoldagen.

• Fortsätta utveckla verksamheten inom Vuxenutbildning, 
Integration och Arbetsmarknadsenhet tillsammans med 
Rättvik för att varje vuxen ska kunna finna en meningsfull 
och inkluderande sysselsättning.

• Fortsätta utveckla våra attraktiva idrottsutbildningar 
 på gymnasiet.

DET LÄRANDE 
LEKSAND
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• Bilda ett ungdomsråd för att öka ungas inflytande.

• Verka för byggnation av en ny Marielundsbro för bättre 
kommunikation söderut till och från Djurabygden.

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

• Verka för byggnation av olika typer av bostäder. Hyres-
lägenheter, bostadsrätter, villor och radhus behövs i hela 
kommunen för att främja inflyttning och integration.

• Fortsätta det goda arbetet med att stödja näringslivets 
utveckling genom att aktivt arbeta med bl.a. kompetens-
försörjning och framtagande av industri- och företags-
mark.

• Utveckla området Hjorthagen för fortsatta företags- 
etableringar i direkt anslutning till resecentrum.

• Oförändrad skattesats för att värna de som har minst 
marginaler. En ökad kommunalskatt slår hårdast mot  
de som är mest utsatta.

• Fortsätta ge drift och stöd till enskilda vägar i hela kom-
munen men med ökat ansvarstagande från vägs ägare.

• Jobba för rondeller på riksväg 70 i Insjön och Leksand.

• Verka för ett säkert alternativ till järnvägsövergången  
på Sågmyravägen.

DET SMARTA
LEKSAND
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DET 
OMTÄNKSAMMA 
LEKSAND

• Säkerställa att dövkompetent personal anställs i 
kommunen så att tillgängligheten för döva ökar.

• Utöka möjligheterna för fältassistenterna, som skapar 
stor trygghet för våra ungdomar, att hjälpa fler till en 
meningsfull fritid.

• Verka för fler typer av trygga och tillgängliga boende- 
former så att man ska kunna bo bekvämt efter sina 
förutsättningar i livets alla skeden.

• Måltidsordningen ”Solhemsmodellen” ska införas på alla 
särskilda boenden för att ge våra äldre en förbättrad livs-
kvalitet med goda och näringsrika måltider. Det förbättrar 
även personalens arbetsmiljö.

• Införa större valfrihet och individanpassning i de dagliga 
verksamheterna inom LSS. 

• Fortsätta utveckla samverkan med regionen såväl för 
barn och ungas hälsa som mot missbruk och våld i nära 
relationer.

• Öka personalkontinuiteten i hemtjänsten så att du som 
brukare oftare möts av ett bekant ansikte.

• Starta en Fixar-Malte för digitala tjänster så att fler 
kan nyttja både kommunens och andra aktörers digitala 
verktyg.
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ETT
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STAD OCH LAND  I SAMSPEL
FÖR DALARNAS BÄSTA     

Världens utsläpp måste minska. Vårt län kan vara en  
motor för den gröna omställningen, med goda förutsätt-
ningar för sol-, vind-, vatten- och bioenergi.  Dalarna  
behöver nu få större del av landets satsningar på infra-
struktur på vägar och järnvägar för ett hållbart samhälle.

Liberal demokrati berör dalfolket. Centerpartiet vill forma 
ett Dalarna byggt på frihet, trygghet och ansvar. Besluten 
ska fattas nära människor.

Staten behöver ta ett större ansvar för tryggheten  
- genom Polisen och övriga rättsväsendet, genom  Arbets- 
förmedlingen och Försäkringskassan, genom Försvars- 
makten och  Trafikverket. 

För Dalarna bästa. 
För Sveriges bästa.

Centerpartiet vill ge kraft åt varje männ-
iska. Alla människors frihet och lika värde 
är utgångspunkten för vår politik. Vi tror på 
människors vilja och förmåga att ta ansvar 
för sig själva och varandra.  Vi vill att så 
många som möjligt skall vara delaktiga och 
ha inflytande i de beslut som de berörs av.

Ulrika Liljeberg,
#1 till riksdagen

Hans Johansson, 
#2 till riksdagen
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Centerpartiet Dalarnas syn är 
att stad och land är lika viktiga 
och att sam spelet däremellan är 
en självklarhet och genom syrar 
all vår politik.

Sofia Jarl,
#1 till regionfullmäktige

Anna Hed,
#2 till regionfullmäktige

Hälsan ska främjas såväl fysiskt som psykiskt hos såväl 
gammal som ung. Vården, omsorgen och det  före byggande 
arbetet ska därför vara god, tillgänglig och finnas 
nära  medborgarna.

Vi behöver ett Dalarna som hänger ihop, för varje  
medborgares bästa. Grundskola,  vuxenutbildning och  
integration är nycklar till en trygg framtid, för företagen 
och jobben.

Dalarnas lantbruk ska få en tydligare roll i samhälls- 
planeringen och bättre villkor för produktion genom att 
tillse att de kommunala översiktsplanerna innefattar  
livsmedelsproduktion.

Attraktiva boendemiljöer där Du kan bo, jobba, utbildas 
och vårdas behövs i hela Dalarna.

För hela Dalarnas bästa.

Håller du med? Bli medlem!

Scanna QR-koden eller swisha 150 kr till 123–421 85 33
tillsammans med  personnummer och mejladress.



ETT HOPPFULLT VAL 
FÖR DALARNAS BÄSTA!

Via QR-koden ovan  eller på 
 Centerpartiet.se kan du läsa 

mer om vår politik!

VAL TILL REGIONFULLMÄKTIGE

VAL TILL RIKSDAGEN

1. Ulrika Liljeberg, Leksand
2. Hans Johansson, Säter
3. Fredrik Jarl, Gagnef
4. Gun Drugge, Hedemora
5. Nasteho Mohamed, Borlänge
6. Jenny Drugge, Falun
7. Anna Hed, Mora
8. Mikael Thalin, Orsa
9. Camilla Andersson-Sparring, Falun
10. Claes Söderberg, Ludvika
11. Joanna Strid, Rättvik
12. Jan Forssell, Falun
13. Stina Munters, Vansbro
14. Pär Kindlund, Malung-Sälen
15. Gunilla Berglund, Avesta
16. Kjell Tenn, Älvdalen
17. Lena Lagestam, Borlänge
18. Jonas Grenfeldt, Falun
19. Mikael Gotthardsson, Hedemora 
20. Sarah Hjälm, Ludvika
21. Ulrica Momqvist, Rättvik
22. Karin Örjes, Borlänge
23. Per-Anders Westhed, Falun
24. Sofia Jarl, Gagnef
25. Tomas Bergsten, Leksand
26. Göte Persson, Falun
27. Peter Karmala, Smedjebacken
28. Lars-Olov Liss, Vansbro
29. Mathias Westin, Falun
30. Pernilla Eklund, Avesta
31. Tommy Hafvsdalen, Falun

1. Sofia Jarl, Gagnef
2. Anna Hed, Mora
3. Göte Persson, Falun
4. Mikael Thalin, Orsa
5. Joanna Strid, Rättvik
6. Claes Söderberg, Ludvika 
7. Mats Hogmark, Falun
8. Pär Kindlund, Malung-Sälen 
9. Pirjo Gustafsson, Hedemora
10. Hans Johansson, Säter
11. Christina Bröms, Mora
12. Oscar Sjökvist, Borlänge
13. Gunilla Berglund, Avesta
14. Karin Mikkonen, Leksand
15. Peter Karmala, Smedjebacken 
16. Maria Eriksson, Älvdalen
17. Lars-Olov Liss, Vansbro
18. Anette Granegärd, Hedemora 
19. Mathias Westin, Falun
20. Sarah Hjälm, Ludvika
21. Karin Örjes, Borlänge
22. Jenny Drugge, Falun
23. Mikael Gotthardsson, Hedemora 
24. Tommy Hafvsdalen, Falun
25. Ulf Rydén, Borlänge
26. Sara Persson, Avesta
27. Linda Haglund, Falun
28. Fredrik Jarl, Gagnef
29. Per-Anders Westhed, Falun
30. Tomas Bergsten, Leksand
31. Agneta Ängsås, Falun
32. Jonas Grenfeldt, Falun
33. Annika Simm-Eriksson, Vansbro 
34. Susanne Martinsson, Falun
35. Terese Hamberg, Ludvika
36. Mats Pettersson, Leksand
37. Pernilla Eklund, Avesta
38. Elisabeth Roth Eriksson, Falun
39. Jan Segerstedt, Orsa
40. Ali Mohamed, Borlänge
41. Susanne Lindblad, Orsa
42. Anders Westerlund, Malung-Sälen
43. Håkan Jansson, Smedjebacken
44. Anders Lundin, Vansbro
45. Agneta Åhs-Sivertsen, Malung-Sälen
46. Yngve Thorné, Ludvika
47. Christina Lundgren, Hedemora

ODR Samhällsinformation

Centerpartiet Dalarna

centerpartiet_dalarna


