
 

Tänk på nästa generation! 

 Vi vill att Leksand blir en föregångskommun för  

energieffektiva boenden, skolor, äldreboenden och kommunikationer.  

 Vårt förslag om att införa miljöfordon i kommunen har gjort att vi nu ligger i 

sverigetoppen vad gäller klimatsmarta transportmedel.  

 Vi vill arbeta för hög kvalitet och närproducerad mat inom hela kommunen. 

 

Vi vill föra Leksand framåt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rösta på Kristdemokraterna  

i valet 14 september 2014! 

   

 

 

 

 

    

Vi söker ditt förtroende att föra Leksand framåt! 

Vi vill prioritera tre frågor:  

företagande, förskola och skola  

under den kommande valperioden.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fr.v: Bengt Park, Erica Strid, Sakarias Winberg och Britt-Marie Laurell 

Jan Danielsen Elina Huokko Maths Bolmstam 

Thomas Gudmundsson Kia Rolands Mikael Baggens 

Ovan fr.v: Bengt Park, Johan Paulsen, Mikael Kyller, Sakarias Winberg, Maths Bolmstam, Jan Danielsen 

Nedan fr.v: Margareta Hegarty, Britt-Marie Laurell, Regita Hedman, Elina Huokko  

Siv Enqvist 

Kristdemokraterna i Leksand 

Tel. 070-3268646 (Sakarias Winberg)       

Tel. 070-4277152 (Jan Danielsen) 

www.leksand.kristdemokraterna.se 

http://www.leksand.kristdemokraterna.se/


Tre prioriterade områden 

Företagande  
 Leksand ska bli den bästa företagarkommunen 

i Sverige. 

 Fler företag betyder fler jobb och ger tillväxt 

som ger förutsättningar för viktiga satsningar 

inom förskola och skola. 

 Vi vill återerövra vi-känslan mellan näringsliv, 

föreningsliv och kommun genom en förbättrad 

dialog och tydligare företagspolitik. 

 Vi vill bli kända som en välkomnande  

kommun när företagare vill etablera  

sig i Leksand. 

Skola  
 Förbättrad arbetsmiljö för personal och elever och 

satsning på högre lärarlöner. 

 Stärka samverkan mellan hem och skola när det gäller 
kunskapsinhämtning, ordning och uppförande. 

 Leksands elever förtjänar: Lärare som har tid att lyssna, 
krafttag mot mobbning, trivsamma klassrum och 
närproducerad mat. Kvalitet ska alltid gå före kvantitet! 
 

Förskola  
 Max 15 barn i förskolans barngrupper.  

 Max 5 barn per anställd i förskolan.  
 Erbjuda familjen ökad valfrihet inom 

barnomsorgen. 

 

 

 

 

 

 

Ekonomiskt ansvarstagande 

 Vi vill ta ett tydligare ekonomiskt ansvar och förvalta 

skattebetalarnas pengar optimalt. 

 Vi vill erbjuda bästa möjliga kvalitet inom skola, förskola, 

vård och omsorg.  

 Vi vill ge goda förutsättningar idag, men  

också för nästa generation.  

 Det handlar helt enkelt om att få ihop plus och minus i allt vi gör. 

 

 

Låt våra äldre bestämma själva! 

 Fortsatt möjlighet till valfrihetssystem, LOV, inom hemtjänsten. 

Offentligt driven hemtjänst och externa utförare ska ha samma 

ekonomiska möjligheter att driva hemtjänst med hög kvalité. 

 Öka anhörigvårdares möjligheter att få avlastning från 10 till 12 

timmar/månad      

 Göra det möjligt att bo kvar i eget boende längre och på så sätt 

minska trycket på vårdplatser i särskilt boende. 

 Vi vill samverka med andra kommuner omkring dagverksamhet 

för dementa yngre (under 65 år). 

 

Fritid 

 Vi vill uppmuntra ledare som ideellt går in som förebilder 

och ger våra barn/ungdomar en värdefull vuxenkontakt, 

särskilt till de ungdomar som saknar tryggheten i sina 

familjerelationer.  

 Ge ideella krafter tillgång till föreläsningar och andra 

studiesatsningar som kommunen har i ämnet ledarskap. 

 Vi vill uppmuntra drogfria fritidsmiljöer för våra barn och 

ungdomar. En givande fritid för unga är en viktig brotts- 

förebyggande åtgärd. 

Sakarias Winberg 

Kommunalrådskandidat 

Per Wiman 

Frida Park & Miriam Ragnegård 

Margareta Jobs 

Tobias Nygårds 

Anton Bergstrand 

Emil Nilsén 


