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Förbättrat valdeltagande i kyrkovalet

– Sverigedemokraternas intåg i Starrkärr-Kilanda enda förändringen
ALE. Kyrkovalet 2017
blev en demokratisk
framgång.
Valdeltagandet ökade
med 5,5 till 18,22% i
landet och det återspeglades även i Ale-Lödöse
församlingar.
Störst förändring blev
det i Starrkärr-Kilanda,
där Sverigedemokraterna tog två mandat
och blir nu vågmästare i
kyrkofullmäktige.
TEXT & BILD
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Det blev inga stora förändringar efter söndagens kyrkoval. I Nödinge församling
kopplade Församlingslistan,
politiskt obundet, ett ännu
starkare grepp genom att ta
15 av 25 mandat. Socialde-

Valresultat 2017:
Socialdemokraterna
Kyrkans Framtid
Sveriedemokraterna
Valdeltagande:

mokraterna tappade därmed
två mandat.
– Vi är jätteglada över resultatet. Med små resurser
och ett idogt kampanjarbete
har vi lyckats vinna väljarnas förtroende. Jag tror att
många delar vår uppfattning
att partipolitik inte har i
Svenska kyrkan att göra. Nu
hoppas vi bara att ﬂer vill
engagera sig i kyrkans verksamhet, säger Kajsa Nilsson som toppar listan.
I Skepplanda Pastorat
knep Centerpartiet ett av
mandaten från Kyrkans Väl.
Vänstern som inte deltog
2013 ﬁck bara 2,48% av rösterna och lyckades inte ta sig
in i kyrkofullmäktige. Socialdemokraterna behåller sina
sju mandat.
Sverigedemokraterna deltog endast i valet till Starrkärr-Kilanda
församling.

43,60% (39,4) 11 mandat (10)
46,45% (37,3) 12 mandat (9)
9,94%
2 mandat
18,75% (13,59)

av rösterna. Tillsammans med Kyrkans Framtid hade de
61% och 15 mandat. Siffror inom parentes avser valet
2013.

Med knappt 10% av rösterna och två mandat såg de till
att det nu blir en dragkamp
mellan Socialdemokraternas 11 mandat och Kyrkans
Framtid 12 mandat. Tidigare har Borgerlig samling och
Kyrkans Framtid haft en klar
majoritet i kyrkofullmäktige.
Nu blir SD vågmästare.
– Vi som parti är så klart
glada över att gå fram mest
av alla nomineringsgrupper.
Det är också glädjande att
valdeltagandet gått upp rejält. Att SD också ökar visar
tydligt på att vi som parti
och vår kampanj skapat debatt och ett engagemang.
Vi kommer att förvalta den
vågmästarposition som vi nu
fått lokalt i Starrkärr-Kilanda församling på bästa sätt,
säger partiets två representanter Jonas Lundgren och
Marie Lundgren.
Socialdemokraterna
i
Starrkärr-Kilanda har strategin klar.

Minst förändringar blev det i Skepplanda Pastorat. Centerpartiet knep ett mandat av Kyrkans Väl,
annars är allt sig likt.

– Vi andra får helt enkelt
försöka komma överens, så
SD inte får det inﬂytande
de önskar, säger Socialdemokraternas valgeneral Jarl
Karlsson och tillade:
– Man kan alltid önska sig
ett bättre resultat, men vi är
nöjda med vår insats. Engagemanget hos våra valarbetare har varit fantastiskt och

det är något vi tänker bygga
vidare på. Vi har skapat ett
bra samarbete med Lödöse S-förening i Skepplanda
pastorat, vilket känns väldigt
bra. I Nödinge kan vi bara
konstatera att det krävs ett
ännu hårdare jobb för att
vinna ny mark och visst är
det tråkigt att vi tappar mandat där.
Jarl Karlsson passade ock-

så på att kommentera det
förbättrade valdeltagandet
såväl på riks som lokal nivå.
– Det är glädjande att ﬂer
väljer att använda sin rösträtt
och visar delaktighet.
Lokaltidningen har utan
framgång sökt Kyrkans
Framtid i Starrkärr-Kilanda
för en kommentar.

SKEPPLANDA PASTORAT
NÖDINGE FÖRSAMLING
Valresultat 2017:
Socialdemokraterna 27,77% (27,7) 7 mandat (7)
Centerpartiet
33,25% (32,9) 9 mandat (8)
Kyrkans Väl
36,51% (39,3) 9 mandat (10)
Vänstern
2,48%

Valresultat 2017:
Socialdemokraterna 41,30% (49,6) 10 mandat (12)
Församlingslistan
58,70% (50,4) 15 mandat (13)

Valdeltagande:

Valdeltagande: 16,55% (11,18)
Siffror inom parentes avser valet 2013.

16,28% (11,72%)

