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Allt fler skåningar känner sig otrygga. Något som
vi i Centerpartiet tar på allra största allvar. Så får
det inte vara. Polisen måste vara närvarande och
skapa trygghet överallt där vi skåningar bor och
verkar.
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Vill du veta mer gå in på centerpartiet.se/skane
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Därför vill vi att polisreformen fullföljs och att varje
skånsk kommun får minst två områdespoliser som
grund för det trygghetsskapande arbetet. För oavsett
var du bor i Skåne ska du kunna lita på att få hjälp
av polisen när du behöver det. Polisen behöver också
en lokal närvaro för att aktivt kunna arbeta med att
förebygga brott och Centerpartiet i Skåne vill också att
polisen förses med bättre resurser för att klara upp fler
brott. För det är när vardagsbrotten förblir olösta som
otryggheten växer.
För Centerpartiet är allas rätt att känna sig trygg något
som vi inte tummar på. En ökad trygghet för Skåne
framåt! Vilken väg väljer du?
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