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Den kyrkliga verksamheten är det viktigaste i Salems församling 

Svenska kyrkan är en öppen och välkomnande folkkyrka. 
Stora delar av den svenska välfärden har sina rötter i den 
kyrkliga verksamheten. Från att ha varit formellt ansvarig 
för stora delar av det som kommit att bli välfärdsverksam-
heter är kyrkan nu en pådrivandekraft för kristna värde-
ringar i samhället.

Den öppna verksamhet som kyrkan bedriver har kommit 
att bli en viktig del av den svenska modellen, där solida-
ritet och öppenhet mot omvärlden är en självklarhet. För 
oss är det angeläget att kyrkan också i framtiden ska fin-
nas till för alla sina medlemmar – inte bara de som deltar 
i gudstjänstlivet utan alla som bor i församlingen.

En öppen folkkyrka är inte bara en historisk relik utan vill 
också vara en del av både samtiden och framtiden.

För Socialdemokraterna i Salems församling innebär det 
att vi arbetar för att:
All verksamhet ska ha ett inkluderande perspektiv. Vi vill 
att Svenska kyrkan ska vara öppen, både för den som är 
troende, tvivlande och för den som är mer sökande. Här 
ska alla känna sig välkomna och värdefulla.

All barnverksamhet ska vara avgiftsfri. En öppen och 
välkomnande folkkyrka stänger ingen ute med avgifter. 
Särskilt viktigt är det att Svenska kyrkans verksamhet för 
barn och unga erbjuds alla utan krav på att betala.

Inga avgifter ska vara kopplade till konfirmation. Tonårens 
sökande ska inte hindras av påkostade konfirmationsun-
dervisningar. Svenska kyrkans konfirmationsundervisning 
ska alltid och överallt vara avgiftsfri.

ÖPPEN OCH VÄLKOMNANDE



För många är Svenska kyrkan den man söker sig till vid 
särskilt viktiga tidpunkter i livet. Det kan handla om dop, 
konfirmation, vigslar och begravningar, men också när 
livet ställer särskilt stora krav. Likaså är Svenska kyrkan 
en plats för många människor att växa och utvecklas, så-
väl genom ett rikt och varierat gudstjänstliv som i annan 
kyrklig verksamhet.

För Socialdemokraterna i Salems församling inne-
bär det att vi arbetar för att:
Göra det lättillgängligt med dop, konfirmation, vigslar, 
begravningar. Kyrkan ska vara lättillgänglig och erbjuda 
stämningsfulla gudstjänster, oavsett medlemmarnas eko-
nomiska förutsättningar.

Församlingshemmen som används ska tas tillvara för det 
lokala civilsamhället. Svenska kyrkans lokaler, inte minst 
församlingshemmen, är en viktig resurs för hela lokal-
samhället. Behovet av lokaler måste systematiskt gås 
igenom, och de som ska användas ska också erbjudas 
till övrigt föreningsliv. Därigenom får kyrkan möjlighet att 
presentera sig och samtidigt bidra till samhället.

Att kyrkan ska vara relevant både i tradition och förny-
else. Kyrkan bärs upp och fram av en lång tradition, som 
ska vårdas. Traditioner måste förenas med förnyelse, för 
att bevaras och vara relevanta.

KULTUR OCH MUSIK
Svenska kyrkan är en central kulturbärare. Genom hi-
storien har det skapats många historiska musikaliska verk 
som bidrar till en levande kyrka Många musiker har fått 
sitt intresse väckt och sin första bildning i Svenska kyrkan. 
Körsången betyder mycket för Svenska kyrkan. Profes-
sionella kyrkomusiker arbetar med körerna. I Salem finns 
för närvarande fem körer och i dessa deltar mer än 100 
personer i alla åldrar. Körerna medverkar i församlingens 
olika högtider vid framför allt gudstjänster men ger också 
andra konserter för alla intresserade. Dessutom ordnas 
olika konsertserier med professionella musiker under 
olika delar av året. Församlingens sommarmusik i Salems 
kyrka har till exempel blivit en tradition som uppskattas 
av många. Detta är ett viktigt sätt att sprida evangelium. 
Numera ökar också andra konstnärliga uttrycksformer 
såsom dans och teater.
 
Också det viktiga kulturarv som Salems kyrka, Säby kyrka 
och församlingshem, Klockartäppan, Kyrkskolan och kyr-
kogårdarna måste vårdas och vara öppna för alla människor.

För Socialdemokraterna i Salems församling inne-
bär det att vi arbetar för att:
Stimulera den ideella musikverksamheten. Möjligheten 
att vara med i såväl körsången som annan musikverk-
samhet ska erbjudas brett och inkluderande.  

Kyrkan ska välkomna externa kulturformer. Vi vill ha en 
kyrka som också fortsättningsvis är öppen och välkom-
nande för andra kulturformer i både egen regi och ge-
nom andra arrangörer.

Alla våra kyrkogårdar ska vårdas och vara öppna. Kyr-
kogården vid Salems kyrka och även Säby begravnings-
plats besöks av i stort sett alla församlingsbor och många 
andra. De är en del av kulturarvet, och ska vårdas och 
hållas öppna och välkomnande till andakt, kontakt och 
sorgearbete.

VÅRDA SKAPELSEN
Vår uppgift är att lämna över en jord med rent vatten 
och ren luft till kommande generationer. Svenska kyrkan 
ska vara ett föredöme i arbetet med energieffektiva och 
klimatsmarta lösningar, samtidigt som det måste ske med 
varsamhet för att bevara kulturarvet.

För socialdemokraterna i Salems församling inne-
bär det att vi arbetar för att:
Kyrkor och andra kulturhistoriskt viktiga byggnader ska 
renoveras på ett sätt som både slår vakt om kulturvär-
den och minimerar miljöbelastningen. Energieffektiva 
lösningar får inte ställas mot behovet av att kulturarvet 
värnas. Svenska kyrkan ska utveckla metoder för att stöd-
ja såväl kulturvården som miljön när kyrkor och andra 
fastigheter renoveras.

Fairtrade-varor ska vara en självklarhet i hela Svenska 
kyrkan. Fairtrade-märkningen tillförsäkrar att varan till-
verkats med hänsyn såväl till människovärdet som med 
högt ställda miljökrav. Svenska kyrkans engagemang i 
Fairtrade-Sverige ska fortsätta och fördjupas.

ARBETSGIVARE
Svenska kyrkan ska bli bättre som arbetsgivare. Vi ska 
inte läsa i tidningarna om hur personal far illa, utan om 
hur kyrkan går i täten som en god och tydlig arbetsgivare.

För Socialdemokraterna i Salems församling inne-
bär det att vi arbetar för att:
Skapa ett gott arbetsklimat och stärka det förebyggande 
arbetsmiljöarbetet. Svenska kyrkans anställda drabbas i all-
deles för hög utsträckning av utbrändhet. Det förebyggan-
de arbetsmiljöarbetet måste stärkas för att motverka detta.

Alla anställda ska ha rätt till kompetensutveckling för att 
stärka både människan och kyrkan. Varje medarbetare i 

SJÄLVKLAR OCH ENKEL



Altaret i Säby kyrka.

Svenska kyrkan ska ha möjligheter att växa och utvecklas, 
därför ska kompetensutveckling alltid vara en levande 
och självklar del för alla yrkeskategorier.

Utveckla ett jämställt ledarskap. Behovet av att utveckla 
ett ledarskap där män och kvinnor ges likvärdiga förut-
sättningar är fortfarande stort, trots många års debatt 
och arbete. Särskilda insatser behövs fortfarande.

UNGDOMSVERKSAMHETEN
Svenska kyrkan ska vara relevant för den unga generatio-
nen. Det handlar om att välkomna unga in i den kristna 
gemenskapen, men också att möjliggöra för fler unga att 
bli förtroendevalda. Salems församling har en rik ung-
domsverksamhet med många deltagare. Svenska kyrkan 
ska också i ökad utsträckning erbjuda unga möjligheten 
till ett första steg in på arbetsmarknaden. Ett självklart 
inslag i det ska vara att erbjuda sommarjobb.

För Socialdemokraterna i Salems församling inne-
bär det att vi arbetar för att:
Ge fler unga möjligheter till sommarjobb och praktikplat-
ser. Kyrkogårdsförvaltningen ställer krav på betydande 
insatser under sommaren. Därmed tar kyrkan ett viktigt 
ansvar för sammanhållningen i samhället.

Fortsatt satsa på aktiviteter för unga i kyrkan, exempelvis 
ledarutbildning. Dagens unga är framtida medarbetare i 
Svenska kyrkan. Insatser för att stärka ungas ledarskap är 
ett strategiskt sätt att både stärka verksamheten idag och 
att på lång sikt få en tryggad personalförsörjning med 
hög kompetens och stort intresse.

Fler unga ska bli förtroendevalda i Svenska kyrkan. Svenska 
kyrkan behöver av flera skäl en ökad andel förtroendevalda 
som är unga. Unga har andra perspektiv och erfarenheter 
än äldre generationer. Inte minst gäller ungas erfarenhet 
av dagens arbetsmarknad, vilken behövs för att Svenska 
kyrkan ska utvecklas till Sveriges bästa arbetsgivare.

UPPHANDLINGAR
De varor och tjänster som Svenska kyrkan köper in ska 
produceras med goda sociala villkor, med hänsyn till 
klimat och miljö samt så nära som möjligt. Kyrkan har 
möjligheter att med gemensamma riktlinjer och upp-
handlingar både kunna få prisvärda inköp och möjlighet 
att ställa krav på det som köps. Ett gemensamt age-
rande och tydligt formulerade riktlinjer ger stöd till hela 
kyrkan.

För Socialdemokraterna i Salems församling inne-
bär det att vi arbetar för att:
Kollektivavtal och sociala krav ska vara självklara i kyrkans 
upphandlingar. Det Svenska kyrkan köper ska produce-
ras med bra arbetsvillkor. Ett tydligt sätt att försäkra sig 

om det är att den som levererar varan eller tjänsten har 
kollektivavtal. Vid inköp där krav på kollektivavtal inte är 
tillämpliga ska det ställas krav på goda sociala villkor vid 
produktionen.

Upphandlingsriktlinjer som är enkla och tydliga utarbe-
tas. Upphandlingsregler för Svenska kyrkan ska formu-
leras på ett sådant sätt att de underlättar också för för-
samlingarna att på ett enkelt och effektivt sätt ta sociala 
hänsyn.

Svenska kyrkan ska stödja det lokala och nära. När-
producerat och klimatsmart ska vara en av utgångs-
punkterna för kyrkans inköp. Därför måste upphand-
lingsregler ge stöd för sådana. Likaså ska självklart ett 
regelverk ställa krav på höga miljöambitioner och kli-
matsmarta inköp.

MÄNNISKOVÄRDET
Varje människas värde är okränkbart och heligt. Svenska 
kyrkan ska tydligt och klart stå upp för varje människas 
rätt och värde.

För Socialdemokraterna i Salems församling inne-
bär det att vi arbetar för att:
Stå upp mot rasism och religionsförtryck. Varje gång 
en människa, eller en grupp av människor, förtrycks el-
ler kränks med hänvisning till etnicitet eller religion, ska 
Svenska kyrkan säga ifrån. Religionsdialogen som Svens-
ka kyrkan bedriver är aktiv och ska vidareutvecklas. I kyr-
kans egen verksamhet ska alla oavsett bakgrund känna 
sig välkomna och inkluderade.

Det internationella engagemanget ska vara fortsatt 
starkt. Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan. 
Vi vill bidra till ett fortsatt starkt engagemang i interna-
tionell biståndsverksamhet, liksom ett aktivt deltagande i 
internationella hjälporganisationer.
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 Socialdemokraterna i Salem • Box 1041 • 144 21 Rönninge
Telefon 08-532 511 00 • E-post: info.sapsalem@telia.com

Hemsida: www.socialdemokraterna.se/salem

Margaretha Häll Assarsson
Född i Sundbyberg och inflyttad till Salem 1977. Redan i 
Sundbyberg en aktiv körsångare i Svenska kyrkan. Valdes 
första gången som förtroendevald i Salems församling i 
början av 1990-talet. Tycker fortfarande att det är oer-
hört intressant.

– Vi har i Salems församling en fantastisk möjlighet att 
utveckla verksamheten med församlingens anställda i 
centrum. Församlingens nav finns i Salems centrum med 
Säby kyrka och församlingshem från 1974. Där finns alla 
arbetsplatser utom de som avser begravningsverksamheten. 

Den kyrka där de flesta dop, vigslar och begravningar 
sker är Salems kyrka från 1120 vid Bornsjön. Verksamhe-
ten omfattar mycket mer än de omnämnda: öppen för-
skola, ungdomsverksamhet, sommarmusik, körverksam-
het, syföreningen, lägerverksamhet för behövande och 
mycket mer.

Mats Gustafsson
Har nu avverkat sin första fyraårsperiod i kyrkofullmäkti-
ge. Fyra intressanta och även inspirerande år. Var tidigare 
revisor i församlingen i rätt många år. Född och uppväxt i 
Sala. Har bott i Salem sedan 1973 och har som de flesta 
Salembor pendlat till Stockholm varje dag under sin yrkes-
verksamma tid.

– I Svenska kyrkan är man valbar och har rösträtt redan 
från 16 års ålder och därför är det extra viktigt att ha en 
ungdomlig kyrka. Ungdomen är framtiden och att få in 
dem i kyrkans arbete är inte bara viktigt utan även vår 
framtida överlevnad som kristet samfund.

Jag vill också ha en öppen kyrka för alla oavsett kultur 
eller tro. Det står i skriften att en kristen skall ha ett öp-
pet sinne. I vår trosbekännelse, som alla bekänner sig till 
på söndagens högmässa, står bland annat ” vi tro ock på 
en helig allmännelig kyrka”. Ordet allmännelig för mig 
betyder att alla har del i vår kyrka ungefär som allmän-
ning där vem som helst kan plocka svamp gratis och utan 
förbudsskyltar. Jag vill också att vi har ett öppet sinne, är 
vakna för nya idéer och lyssnar mera.

Margaretha och Mats.

Margaretha och Mats toppar 
Socialdemokraternas lista till 
kyrkofullmäktige
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Söndagen den 17 september är det val. Det är 
viktigt att ni röstar. 25 platser skall fyllas och vi 
Socialdemokrater har idag bara sju av dessa.
Valet gäller Kyrkofullmäktige i Salems församling, 
Stiftsfullmäktige i Strängnäs stift och Svenska 
kyrkans högsta beslutande organ Kyrkomötet.
Röstsedlar till alla valen finns i vallokalerna. 
Där framgår vilka som kandiderar. På valsedeln 
kan du kryssa för högst tre personer.
Ta med röstkortet som du fått med Posten.

Du som vill engagera dig, hör av dig till oss. 
Alla som delar våra värderingar är välkomna som medlemmar.


