
Kristdemokraterna
Leksand

Nu är det hög tid att välja!
Vi kristdemokrater vill ta ansvar för kommunens 
ekonomi och välfärd och lovar därför inte allt till alla!

# 1 Micke: Mitt politiska engagemang har sin 
grund i att jag vill kunna se tillbaka och 
konstatera att jag bidragit till att samhället blivit 
renare, mera klimatsmart och att människor 
känner trygghet och tillit till det som är vårt 
gemensamma samhällsbygge. Det innebär att 
prioritera äldre, vård, omsorg och skola. Men det 
innebär också prioriteringar inom miljöområdet; 
flera laddstolpar i kommunen och att mer av vår 
energianvändning måste komma från solen, för 
att nämna två exempel. För att lyckas med det 
behöver vi se till att människor och företag ges 
förutsättningar att lyckas i Leksand!

# 2 Kia:  Det viktigaste vi har är våra barn och 
unga, och vi måste göra allt för att de ska må 
bra! För att bekämpa den psykiska ohälsan 
behöver vi bland annat satsa rejält på 
elevhälsan. Familjecentralen har vi kämpat för 
länge och det är nu en verklighet, men vi nöjer 
oss inte där utan jobbar vidare för ännu mer 
föräldra- och familjestöd på olika sätt. 
Föräldrarna vet själva vad som är bäst för deras 
barn, valfrihet för familjer är en rättighet vi 
måste slå vakt om! Man ska kunna välja 
förskola, familjedaghem eller att någon 
närstående tar hand om barnet med stöd av en 
barnomsorgspeng!

Kontakta oss gärna!
Hemsida: http://wp.kristdemokraterna.se/leksand/
Facebook: Kristdemokraterna i Leksand

E-post:
mikael.kyller@kristdemokraterna.se

E-post: 
kia.rolands@leksand.se

Våra prioriteringar
● Välfärdens kärna
● Människor & företag
● Miljö & klimat



Skolan

Vi införde miljöbilar som norm i Leksands kommun - nu är det hög tid för flera 
laddstolpar - i hela kommunen!

Vi vill införa ett miljö, klimat och hållbarhetsråd i Leksands kommun! Att vi hittar 
lösningar för framtiden är vår generations ödesfråga.

Solenergiutbyggnad på kommunala fastigheter i hela kommunen!

Vi vill och behöver fortsätta stötta familjer tills barn och unga blir vuxna! 
Familjecentralen och motsvarande verksamhet kommer därför prioriteras.

Vi vill prioritera barn och ungas hälsa! Stöd måste ges tidigt och vara adekvat.

Mindre barngrupper och färre barn per personal måste bli verklighet.

Öppen förskola ska erbjudas i Insjön, Tällberg och Siljansnäs tillsammans med 
andra aktörer.

Kommunen ska se till att familjedaghem finns som alternativ inom barnomsorg.

Rusta Åhlbybadet och se till att vägen dit görs tillgänglig och säker!

Bygga ut belysningen efter vägarna i våra byar!

Bygga fler anpassade boenden i centrala lägen!

De som får hemtjänst ska känna igen den som kommer!

Demensvården behöver uppgraderas och kompetensen hos våra 
specialutbildade undersköterskor (Silviasystrar) användas bättre!

Införa mer fysisk aktivitet i kommunens skolor!

Skapa en likvärdig och kvalitetsdriven förskola och skola som rustar våra barn 
och unga för framtiden!

Införa aktivt skolval. Det innebär att alla väljer skola i Leksands kommun!

#3 Per: ”Med hjärta och hjärna vill jag vara med och forma en
              äldreomsorg där alla våra äldre känner sig trygga och sedda.”

#4 Margareta: ”För mig är en fortsatt social samvaro för äldre
                           på Brandmannen eller i likvärdig lokal i centralt
                           läge mycket viktigt.”

Kristdemokraterna Leksand

#6 Elina: ”Jag brinner verkligen för demokrati och vill vara med
                 och skapa delaktighet - på riktigt och för alla!”

#5 Jan: ”Jag tror det goda samhället byggs underifrån. Genom ökad
              stöd till civilsamhället och alla otröttliga vardagshjältar gör
              vi Leksand ännu bättre.”

#7 Göran: ”Leksand ska vara den kommun som ger nyetableringar och
                  de företag som finns de allra bästa förutsättningar att lyckas!”

#8 Siv: ”En 8:e plats i Sveriges kommunranking som frilufts-
              kommun är bra - men vi kan faktiskt bli ännu bättre!”

#9 Oliver: ”Det är viktigt och nödvändigt att vi lyckas med
                   integrationsfrågorna i kommunen. Det vinner
                   vi alla på”

#10 Johan: ”Jag vill arbeta för att Leksand blir en förebild bland
                    kommuner i fråga om miljöarbete och de anställdas   
                    arbetsmiljö.”
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