
 

 
 
 
 

Socialdemokraternas kyrkopolitiska program för Märsta Pastorat 
 
Vi Socialdemokrater vill att kyrkan ska vara en öppen och demokratisk folkkyrka, där 
alla invånare skall känna sig välkomna. Med sina erfarenheter och kompetenser har 
Svenska kyrkan mycket att tillföra och dela med sig av i civilsamhället. Svenska 
kyrkan bidrar redan idag till en ökad trygghet i vårt närsamhälle. Inom nätverket, 
Effektiv samordning för trygghet, EST, samlas lokala myndigheter och föreningar för 
att samverka kring kommuninvånarnas trygghet. Socialdemokrater vill se Svenska 
kyrkan, som en del av vardagen ute i samhället. Kyrkan skall synas! 
 
Svenska kyrkan bedriver även verksamheter för att öka andelen barn- och ungdomar 
som läser. Därför anser vi att samarbetet med kommunen kring biblioteksfilialen i 
Rosersbergs församlingsgård ska fortsätta. Dessutom anser vi att inga avgifter ska tas 
ut för verksamhet som riktar sig till barn-och ungdomar 
  
Socialdemokraterna står upp för ett samhälle, som håller ihop och, som ger 
människor hopp och framtidstro. 
Socialdemokraterna i Märsta pastorat arbetar för att 
 

- Svenska kyrkan ska finnas nära människorna och vara en naturlig del av vårt 
samhälle 

- Alla ska känna sig välkomna in i kyrkans gemenskap. Ingen ska stå utanför 
- Hållbarhet och miljöaspekter ska genomsyra kyrkans alla verksamheter 
- Den diakonala verksamheten ska breddas, för att bryta ensamhet och 

utanförskap 
- Undervisa och bereda plats för barn och ungdomar att vara delaktiga 
- Barn-och ungdomsverksamheten ska prioriteras och inte kosta något för 

deltagarna 
- Musiken i kyrkan ska utvecklas och fler ges tillfälle att sjunga i kör, både stora 

och små 
- Ungdomar ska kunna erbjudas sommarjobb 
- Ideella krafter ska välkomnas och deras kunskap och förmåga tas tillvara (i de 

olika verksamheterna) 
- Skolor, bibliotek och föreningsliv ska ses som naturliga samarbetspartners 
- Bredda demokratin genom att ge alla församlingsmedlemmar möjlighet att 

komma med förslag för att utveckla pastoratets verksamhet, medlemsförslag. 
- Märsta pastorat ska bli Sigtuna kommuns bästa arbetsgivare 

 


