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Centerpartiet vill skapa ﬂer arbetstillfällen i
Skåne. På så sätt kan vi tillsammans stärka vår
region och människor lyftas från utanförskap till
jobb.
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Vi vill skapa ﬂer jobb i Skåne genom att göra det
billigare och enklare att driva företag. Satsningar
på små och medelstora företag är nyckeln till att
ge människor ett arbete. För att ﬂer ska kunna
arbetspendla över Öresund måste vi riva gränshindren.
Med ﬂer tåg och en borttagen gränskontroll mot
Danmark kan vi skapa ﬂer jobb i vår region.

Låt inte
sverige
klyvas
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Vi tror på den kraft som ﬁnns i Skåne. Därför vill vi att
Skåne ska bli bättre på att använda sig av den forskning
och innovation som ﬁnns i vår region. På så sätt kan
vi få ﬂer arbetstillfällen, samtidigt som vi utvecklar en
forskning i världsklass.
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Vill du veta mer gå in på centerpartiet.se/skane
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