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Ett bättrE  
LEKSAND.  
För ALLA.

Ett bättrE  
LEKSAND.  
För ALLA.



EN AttrAKtiV 
KoMMuN  
För FLEr
 
Leksand ska vara en bra kommun att bo och leva i.  
Vi vill ta tillvara på de rika kulturtraditioner som finns 
och använda dem för att göra Leksand ännu bättre  
rustat för framtiden. Genom att kombinera en stark 
centralort med starka och levande byar och kommun-
delar kommer vi också att kunna attrahera fler  
människor att bosätta sig i Leksand.

För att nå visionen om 18 000 invånare måste vi utveckla den 
kommunala servicen och arbeta för en utvecklad dialog med 
kommunens idéella föreningar, byalag och näringsidkare,  
alla är viktiga. 

Ett samhälle byggs inte från kommunhuset,  
det bygger vi alla tillsammans!
Leksands utveckling bygger på människors arbete.  
Socialdemokraternas mål är full sysselsättning.  
Ingen som kan jobba eller plugga ska gå arbetslös.

FLEr jobb och  
AttrAKtiVArE  
KoMMuN.

FLEr jobb och  
AttrAKtiVArE  
KoMMuN.

Krister Ellström, 
kommunalrådskandidat



Mats oscarsson, rose-Marie Svanborg 
och Viktor Zakrisson, 
kandidater till kommunen

EN SKoLA För  
ALLA bArN
Alltför många barn och unga lämnar skolan utan  
tillräckliga kunskaper och det är inte acceptabelt.  
Alla elever skall kunna nå kunskapsmålen.

Vi vill att alla barn, oavsett förutsättningar, ska har rätt att utveck-
las och nå kunskapsmålen. Skolans sätt att fungera har avgörande 
betydelse, för om inte skolan lyckas i sitt uppdrag slår den sociala 
bakgrunden igenom. Därför måste alla skolor vara bra skolor. 

En av de viktigaste faktorerna för att välja kommun när man flyttar 
som familj är bra skolor. Leksands kommun har bra skolor och för-
skolor, men har under de senaste åren fått genomlida ogenomtänkta 
besparingar. Det vill vi ändra på. Som ett första steg vill vi se till att 
det går max 5,0 barn per förskolelärare/barnskötare i genomsnitt  
i Leksands förskolor.

Vi vill också inrätta förskoleverksamhet på obekväm arbetstid. Då 
butiker, välfärdsarbetare och många andra i allt större utsträckning 
arbetar på kvällar, nätter och helger måste de också få tillgång till 
barnomsorg. Därför är ”nattis” viktigt och vi kommer att prioritera 
uppstartande av sådan verksamhet.

FrAMtiDEN  
börjAr i SKoLAN.
LEKSAND VäxEr och  
utVEcKLAS MED  
KuNSKAp.

FrAMtiDEN  
börjAr i SKoLAN.
LEKSAND VäxEr och  
utVEcKLAS MED  
KuNSKAp.



trygg på  
äLDrE DAr
Äldreomsorg - en självklarhet när man inte klarar  
allt på egen hand.

Välfärdens resurser ska gå till välfärd, därför ska vården och  
omsorgen bedrivas i kommunal regi.   

Vi socialdemokrater vill investera i ett bra liv för de äldre. 
 Vi vill utveckla äldreomsorgen och ge de äldre större  
möjligheter att bestämma över sin egen vardag, vilken  
hjälp de vill ha och hur de vill bo. När hälsan sviktar,  
och man inte klarar sig på egen hand, då ska hemtjänsten,  
vården och omsorgen finnas där utan krångel och vara  
av högsta kvalitet. 

Det är inte rimligt att man som äldre ska behöva söka  
försörjningsstöd för sin dagliga livsföring. Därför anser vi  
att ingen äldre som bor i särskilt boende ska behöva söka  
försörjningsstöd utan att avgifterna ska regleras som lägst  
i nivå med försörjningsstödsnormen. 

Liv Lunde Andersson, 
kandidat till kommunen 
och landstinget.

Du SKA KuNNA KäNNA 
Dig trygg på äLDrE 
DAr i LEKSAND.

Du SKA KuNNA KäNNA 
Dig trygg på äLDrE 
DAr i LEKSAND.



Ett bättrE  
LEKSAND.
För ALLA.



gunnar barke, 
kandidat till landstinget 

brA SjuKVårD  
iStäLLEt För FLEr  
SKAttESäNKNiNgAr
Samtidigt som befolkningen blir allt äldre och sjukvården kan 
bota allt fler, får sjukvården mindre del av Sveriges resurser. Vi 
socialdemokrater vill tillföra 2 miljarder mer till sjukvården, vilket 
skulle ge 58 miljoner till Dalarna. Det är pengar som vi vill satsa på 
mer personal och på de med störst behov. Den svenska välfärden 
behöver mer resurser och ordning och reda, inte skattesänkningar 
och utförsäljningar.

 
Vi socialdemokrater vill förbättra sjukvården:

- ny ambulanshelikopter för ännu bättre akutvård i hela Dalarna.

- avgiftsfri sjukvård för alla över 85 år.

- förenkla sjukresorna. Patienter med stort vårdbehov ska kunna  
få sin rätt till sjukresa beviljad för en hel behandlingsperiod.

- den som får en cancerdiagnos ska ha behandling inom 4 veckor.

MED FLEr jobb KAN Vi  
hA EN VäLFärD Att VArA 
StoLtA öVEr. 
Så KAN Vi SKApA EN bättrE 
VårD För ALLA i LEKSAND.

MED FLEr jobb KAN Vi  
hA EN VäLFärD Att VArA 
StoLtA öVEr. 
Så KAN Vi SKApA EN bättrE 
VårD För ALLA i LEKSAND.



Sätt DALArNA  
i ArbEtE
Socialdemokraterna vet att de nya jobben  
kräver investeringar.

Vi vet idag att de flesta jobb skapas inom de små och medelstora 
företagen. Vi vet även att många nya företag handlar om idéer 
och innovationer. 

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft i 
Dalarna, men också till människors frihet att forma sina egna liv.

Ett sommarjobb kan vara vägen in på arbetsmarknaden och till 
vidare studier för många ungdomar. 

 
Vi socialdemokrater i Dalarna vill:  

- bilda ett regionalt innovationsråd bildas med syfte att skapa 
samordningsvinster inom forskning och utveckling och på så sätt 
också öka möjligheterna för nya investeringar.

- ska det skapas 2000 nya jobb- och utbildningsplatser i Dalarna.

- att det genom riktade satsningar på sommarjobb ska kunna 
erbjudas ungdomar mellan 15 och 17 år två veckors arbete på 
sommaren i kommun, landsting och/eller i samverkan med  
privata aktörer. Det ska finnas en särskild sommarjobbs- 
förmedling i varje kommun. Förmedlingen ska ske i samverkan 
med arbetsförmedling eller med privata aktörer. Sommarjobben 
ska omfattas av kollektivavtal och avtalsenliga löner.

Vi ViLL gE FLEr MäNNiSKor  
MöjLighEtEN Att FörVErKLigA 
SiNA iDéEr och DröMMAr. 
Då Står FLEr jobb högSt på  
DAgorDNiNgEN.

Vi ViLL gE FLEr MäNNiSKor  
MöjLighEtEN Att FörVErKLigA 
SiNA iDéEr och DröMMAr. 
Då Står FLEr jobb högSt på  
DAgorDNiNgEN.

ingalill persson,  
kandidat till landstinget 

peter hultqvist och roza güclü hedin,  
kandidater till riksdagen



röStA För Ett  
bättrE DALArNA. 
För ALLA. 

Valet till Riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige infaller 
den andra söndagen i september vart fjärde år. Valet hålls  
14 september 2014. Den 27 augusti inleds förtidsröstningen.

Under våren 2014 publiceras öppettider och adresser till 
alla vallokaler och röstningslokaler för förtidsröstning samt 
röstningslokaler i utlandet på www.val.se.

Röstkortet skickas ut i slutet av augusti 2014.

Du kan alltid besöka www.val.se för mer information.  
Där finns också information på flera språk.

Vote for a better Dalarna. For everyone.
General elections to the Riksdag, the municipal assemblies and the 
county council assemblies are held on the same day, and always 
on the second Sunday of September every four years. The next-
coming election day will be September 14 in 2014.

You can always find more information in different languages  
on the following website: www.val.se

Besök gärna www.socialdemokraterna.se/dalarna  
för mer information.

Vi röStAr För Ett bättrE  
LEKSAND och DALArNA.  
För ALLA. 
röStA Du MED. 

Vi röStAr För Ett bättrE  
LEKSAND och DALArNA.  
För ALLA. 
röStA Du MED. 

Viktor Zakrisson, Karin Nyström, 
Krister Ellström och Lars halvarsson, 
kandidater till kommunen
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FrAMtiDSKoNtrAKt 
För LEKSAND 
Vi socialdemokrater i Leksand:

•	 Säger ja till centrumutveckling och nej till  
 livsmedelshandel vid riksväg 70.

•	 Vill att kommunen bygger ett nytt äldreboende.

•	 Vill att kommunen ger förutsättningar för att bygga fler bostäder.

•	 Vill att kommunen satsar på lokal och ekologisk mat.

•	 Vill satsa på förskolan och att kommunen avskaffar vårdnadsbidraget.

•	 Vill satsa på ett lärarlyft med högre löner och kompetensutveckling.

•	 Vill att för all kommunal personal ska heltid vara  
 en rättighet och deltid en möjlighet.

•	 Kommer se till att delade turer inte ska förekomma  
 inom Leksands kommun.

•	 Vill att kommunen startar barnomsorg på obekväm  
 arbetstid, sk ”nattis”.

Kontakta oss om du vill ha mer information  
eller hjälpa till i valrörelsen:

Socialdemokraterna i Leksand 
Hantverkaregatan 27B, 793 32 Leksand  
Telefon: 0247-79 75 10 
leksand@socialdemokraterna.se

F R A M T I D S P A R T I E T  I  L E K S A N D


