ökad trygghet
för Skåne framåt!
Tryggheten bland skåningarna sjunker. Det tycker
vi är helt fel. Oavsett var i Skåne du bor ska
du kunna känna dig trygg. Arbetet med att öka
tryggheten måste öka i hela vår region.
Polisen har en viktig roll i att stoppa otryggheten i
vår region. Därför måste polisen ﬁnnas i alla skånska
kommuner. Istället för att lösa och förebygga brott som
sker i vårt samhälle har regeringen valt att ta viktiga
polisresurser från gatorna till Öresundsbron.
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Det borde vara viktigare att ha poliser tillgängliga i alla
våra kommuner. Där vi kan ge de möjlighet att klara
upp ﬂer av de vardagsbrott så som inbrott som sker.
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För Centerpartiet är allas möjlighet att känna sig
trygg en rättighet som vi inte kan tumma på. En ökad
trygghet för Skåne framåt! Vilken väg väljer du?
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