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Förslag till dagordning 

1. Årsmötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängd  
3. Årsmötets behöriga utlysande  
4. Fastställande av dagordning och arbetsordning  
5. Val av årsmötets presidium 
6. Val av rösträknare 
7. Val av justerare 
8. Verksamhetsberättelser 
9. Revisionsberättelse 
10. Beslut om hantering av ekonomiskt resultat 
11. Beslut om ansvarsfrihet  
12. Val av styrelse för Socialdemokraterna i Botkyrka 
13. Val av SIBs ombud och ersättare  
14. Val av styrelse i Eriks Nilssons stipendiefond 
15. Val av valberedning 
16. Övriga frågor 
17. Årsmötets avslutande 

 
 
 
 
 
 
 



Verksamhetsberättelse för Seniorutskottet i Botkyrka år 
2019 
 

Ledamöter: 

Lena Ingren, ordförande, Karin Blid, Elly Dahl, Ingalill Strömqvist, Rolf Garneij, 
Barbro Hillblom, Bo Johansson och Jean Pierre Zune. 

 

Seniorutskottets ordförande utses av Socialdemokraterna i Botkyrkas årsmöte, övriga 
8 ledamöter utses av Socialdemokraterna i Botkyrkas styrelse, efter nominering från 
föreningarna. 

Seniorutskottets uppdrag är att:     

- bidra med kunskap och idéutveckling          
- samla erfarenheter från andra organisationer, kommuner och regioner          
- omvärldsbevaka trender, forskning och politisk utveckling, nationellt och 

globalt          
- driva opinion lokalt och nationellt 
- vara en plattform för att engagera och rekrytera medlemmar 
- bygga nätverk 

Seniorutskottet har haft 9 möten under 2019.  Större möten har planerats för alla 
medlemmar med en särskild inbjudan till alla från 65+.  Till nedanstående möten har 
särskild inbjudan skickats: 

- 15 mars    Politiskt samtal med dåvarande politiska sekreterare Johannes 
Svensson. 

- 19 november – Det förändrade politiska samtalet med Leif Magnusson från 
Mångkulturellt centrum (MKC) 

Seniorutskottet har deltagit i partiarbeten och utnyttjat sin nomineringsrätt till olika 
val samt deltagit i arrangemang anordnade av Seniorutskottet för Stockholms län. 

                                                                                                                                                 

 

 

 



Kommunfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse 2019 
Kommunfullmäktigegruppen 2019: 
Året för kommunfullmäktigegruppen har präglats av det blocköverskridande 
samarbetet i Mittenmajoriteten. Tillsammans med den politiska Mittenmajoriteten 
var kommunfullmäktigegruppen med och fattade beslut om Politisk plattform för 
Botkyrka 2019–2022. Det är första gången någonsin kommunfullmäktige fattat 
beslut om en majoritets politiska plattform.  
 

Politisk plattform 
Den politiska plattformen förhandlades fram av de 5 partierna i Mittenmajoriteten 
(Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet). 
Den består av de 8 problem som Mittenmajoriteten ser som prioriterade och ämnar 
ta tag i under mandatperioden. De 8 problemen som beskrivs i den politiska 
plattformen, med tillhörande lösningar, är:  
 
Problem 1: Skolsegregation, alla barn lyckas inte 
Problem 2: Att Botkyrkaborna inte är nöjda med sin omsorg 
Problem 3: Att alla inte kan och vill bo i Botkyrka  
Problem 4: Trygghet och trivsel i Botkyrka  
Problem 5: Kriminella organisationer 
Problem 6: Botkyrkas påverkan på klimat och miljö 
Problem 7: Att alla Botkyrkabor inte känner sig delaktiga i Botkyrkas utveckling 
Problem 8: Få till mer näringsliv och jobb 
 

Ledamöter 
Socialdemokraternas kommunfullmäktigegruppen består, sedan valet 2018, av 23 
ordinarie ledamöter och 12 ersättare. Under 2019 har 7 ledamöter lämnat sina 
uppdrag som kommunfullmäktigeledamöter och 7 nya ledamöter har valts in.  
 
Den politiska tjänstemannastaben har också genomgått förändring då Johannes 
Svensson slutade som stabschef i april 2019 och ny stabschef Nadina Rosengren 
började i juni 2019. Även partiets ombudsman Annika Eriksson, adjungerad i 
kommunfullmäktigegruppen, slutade i Botkyrka i september 2019.  
 

Gruppstyrelse 
Gruppstyrelsen under 2019 har bestått av följande personer:  
5 ordinarie och 5 ersättare  

Ordförande för gruppstyrelsen – Ebba Östlin  



Vice ordförande i gruppstyrelsen – Marcus Ekman  

Ordinarie: 
Serkan Köse  

Lena Ingren  

Leyla Öztürk  

Ersättare: 
Robert Aslan  

Nina Lehtola  

Emanuel Ksiazkiewicz  

Tuva Lund 

Gabriel Melki 

Adjungerade: 
Elisabeth Uddén  
Linnea Stevander      
Annika Eriksson   Adjungerad (till och med september) 
Johannes Svensson  Adjungerad (till och med april) 
Nadina Rosengren                                  Adjungerad (från och med september) 
  
Som sekreterare har Linnea Stevander tjänstgjort 
  

Sammanträden 
Kommunfullmäktigegruppen hade, under 2019, 9 gruppmöten inför 
kommunfullmäktigesammanträden. Den 9 maj bjöd även gruppledarna i 
Mittenmajoriteten in till en gemensam fullmäktigegrupp. Det bjöds det på fika och 
en föreläsning om kommunsverige historiskt.  
 
Stående punkter på kommunfullmäktiges sammanträden under året har varit KF-
ärenden och KS-ärenden. Utöver de stående punkterna har aktuella och större frågor 
diskuterats kontinuerligt. Gruppstyrelsen sammanträdde i regel en halvtimme före 
varje möte med KF-gruppen.   
 



Viktiga frågor under 2019 
Med ett tufft ekonomiskt läge, inte bara i Botkyrka utan många av Sveriges 
kommuner och regioner, har 2019 präglats av tuffa politiska prioriteringar. Med krav 
på effektiviseringar i alla nämnder och hot om underskott har pressen på 
kommunfullmäktigegruppen varit svår. Genom Mittenmajoritetens politiska 
plattform har prioriteringar på välfärden dock varit självklara.  

 

Budget 2020 med plan 2021–2023 
Under hösten 2019 var kommunfullmäktigegruppen med och fattade beslut om en 
budget för 2020 med plan 2021–2023. Efter hårt arbete kunde kommunfullmäktige 
fatta beslut om en budget med tydligt fokus på välfärden. Budgeten innehåller 
avvägningar om vad vi ska satsa på under 2019 och vilka områden vi ska bli mer 
effektiva inom. En stor del av kommunfullmäktigegruppen var vid 
budgetsammanträdet uppe i talarstolen för att debattera mot oppositionerna.  
  
Några välfärdssatsningar från budgeten som är värda att lyfta extra är: 

- 25 miljoner extra till skolan för satsning för att förstärka skolan med fler vuxna 
- 94 tkr för HPV vaccination av pojkar 
- 0,5 miljoner för arbetet mot spelmissbruk 



Verksamhetsberättelse från S-gruppen i kyrkofullmäktige i 
Botkyrka församling 
 

En viktig händelse under året var valet av ny biskop, i vilken alla ordinarie 
kyrkorådsledamöter var elektorer. Valprocessen var lång och omständlig. Till slut fanns 
två kandidater kvar. Båda två har varit verksamma i Botkyrka församling; Marika 
Markovic som har arbetat som präst i Ängskyrkan och Andreas Holmberg som har varit 
såväl präst i Ängskyrkan som distriktsledare i Norra Botkyrka. Han var vår kandidat och 
blev i våras vald till biskop med god majoritet. Invigningen skedde i Uppsala domkyrka i 
september 2019. 

Verksamheten har i församlingen har präglats av bristen på diakoner och det börjar 
också bli brist på präster. I varje fall har vår församling haft vissa svårigheter att rekrytera 
präster. Det har lett till kortsiktiga lösningar med vikarierande präster men också till viss 
omorganisation. Såväl ledningsgrupp som kyrkoråd, måste inom en nära framtid 
fundera över mer långsiktiga lösningar. 

Församlingens ekonomi är fortfarande god. Det minskande medlemstalet i Svenska 
kyrkan börjar emellertid sätta sina spår. De senaste årens goda ekonomi i landet med 
allt fler i arbete har dock varit en fördel. Att antalet kyrkotillhöriga minskar hos oss beror 
inte i första hand på aktiva utträden utan mest på att kyrkotillhöriga flyttar från 
församlingen, och att de nyinflyttade inte är medlemmar i Svenska kyrkan utan hör till 
en andra samfund eller religioner.  

Ett annat bekymmer för församlingen är att utrymmet för kistgravar är mycket 
begränsat. Därför är utvidgningen av kyrkogården vid Botkyrka kyrka av stor betydelse. 
Denna fråga är i högsta grad angelägen för församlingen och borde vara det för 
kommunen också. 

Församlingen har under året påbörjat arbetet med en miljöcertifiering. Kyrkofullmäktige 
har också beslutat att all verksamhet för barn ska vara avgiftsfri. 

Arbetet i kyrkofullmäktige och kyrkoråd fungerat väl. Samarbetet med kyrkans ledning, 
främst kyrkoherden Beatrice Lönnqvist, har varit utmärkt.  

Den valtekniska samverkan med POSK (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan) som 
inleddes denna mandatperiod har lett till ett väl fungerande samarbete i såväl kyrkoråd 



som kyrkofullmäktige. Även med övriga nomineringsgrupper har samtalsklimatet varit 
gott i dessa beslutsorgan. 

S-gruppen har träffats före varje möte i kyrkoråd och kyrkofullmäktige för interna 
diskussioner. Vi har också haft ytterligare ett möte. Inför och i samband med 
biskopsvalet hade S-gruppen i hela stiftet träffar.  

Slutligen kan nämnas att församlingens kollekter på drygt 50 000 kronor från alla 
konserter under julhelgen kommer att gå till Botkyrkas barn. 

 

För S-gruppen i kyrkofullmäktige i Botkyrka församling 

Inga-Britt Rova 



Verksamhetsberättelse Botkyrka Arbetarekommuns Stipendiefond, Inrättad till minne av Erik 
Nilsson 2019 

Styrelsen: Mattias Gökinan, ordförande, Lena Ingren, kassör, Olle Westberg, ledamot, Inga-Britt 
Rova, ledamot, Claes Ånstrand, ledamot, Nina Lehtola, ersättare, Robert Aslan, ersättare 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft tre möten. Utöver fysiska möten har styrelsearbetet skett 
via mail. En mindre arbetsgrupp har gjort upp en tidsplan för annonsering, ansökan och utdelning av 
priset.  

För att underlätta för ansökningar har Stipendiefonden fått en egen e-postadress: 
stipendiefonden@socialdemokraterna.se   

Annonsering har skett på tio folkhögskolor. (Alma folkhögskola i Långholmen, Runö, Röda korset, 
Södertälje, Sankt Ignatios, Hagaberg, Svenska Scoutförbundet, Botkyrka folkhögskola, Södra 
Stockholm och Birkagårderns folkhögskola) 

Totalt inkom fyra ansökningar till styrelsen. Efter noggrann granskning av inkomna ansökningar 
beslutade styrelsen att tilldela stipendiet till en student på Alma Folkhögskola i Liljeholmen. 
Stipendiaten är 21 år och boende i Tullinge. 

Stipendiet på 5000 kr och en blombukett delades ut på ett medlemsmöte den 20 november. 

Tumba januari 2020 

Mattias Gökinan 
Ordförande i Botkyrka Arbetarekommuns Stipendiefond, Inrättad till minne av Erik Nilsson 2019 

 



Verksamhetsberättelse för Fackliga utskottet år 2019 
 

Ledamöter: 

Selda Elcim, ordförande, Helena Broniewicz, Hani Albitar, Jesper Hansen, Robert 
Aslan, Sargon Esha, Tanja Tanjica, Stina Fjellström(praoelev). 

 

Fackliga utskottets ordförande utses av Socialdemokraterna i Botkyrkas årsmöte, 
övriga 8 ledamöter utses av Socialdemokraterna i Botkyrkas styrelse, efter 
nominering från föreningarna. 

Fackliga utskottets uppdrag är att:     

- bidra med kunskap och idéutveckling från de fackliga organisationerna till det 
socialdemokratiska arbetarepartiet         

- samla fackliga erfarenheter från andra organisationer, kommuner och regioner          
- omvärldsbevaka trender, forskning, politisk utveckling, nationellt och globalt 

som rör den fackliga verksamheten         
- driva facklig opinion lokalt och nationellt 
- vara en plattform för att engagera och rekrytera fackligt anslutna till att även 

vara medlamar i det socialdemokratiska partiet 
- bygga fackliga nätverk 

 

Fackliga utskottet har under 2019 genomfört tre möten. På två av dessa var 
nämndpolitiker inbjudna för att diskutera hur man arbetar med de fackliga frågorna i 
respektive nämnder. 

Efter att fackliga utskottet haft en lägre aktivitetsgrad under en period har man 
under 2019 tagit nya initiativ för att stärka den facklig-politiska samverkan. Under 
2019 har den samverkan blivit bättre men bör framöver fortsätta utvecklas. Nu finns 
en handlingsplan för hur man ska arbeta under 2020 och 2021. 

Fackliga utskottet har deltagit i partiarbeten anordnade av Socialdemokraterna i 
Botkyrka. 

                                                                                                                                                 

 

 

 



Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Botkyrka 
2019 
 
Förord 
2019 stod Europarlamentsvalet den 26 maj i fokus. All vår ordinarie verksamhet 
koncentrerades till det mest grundläggande så som utåtriktad verksamhet och 
bildning. Utöver det var det eftervalsanalysen, genomförandet av 
Europarlamentsvalet och tillsättandet av en ny ombudsman som var ledande för 
verksamhetsåret 2019.  
 
Vi har bedrivit en valrörelse vi alla kan vara stolta över. Tillsammans har vi kämpat 
och slitit för att för ett bra valresultat, var och en av oss på det vis vi kunnat. Som 
organisation har vi blivit starkare i en viktig tid när socialdemokratin verkligen 
behövs. 
 
Låt oss ta med oss erfarenheterna från detta år, vår stärkta gemenskap och all den 
glädje vi delat med varandra, för att arbeta framåt mot en valvinst 2022. Det 
betyder att vi det kommande året behöver utveckla vårt medlemsmottagande och 
medlemsverksamhet. Därför har vi bland annat utsett en medlemsansvarig i 
styrelsen för att utveckla vårt arbete kring detta. Vi behöver förstärka våra 
bildningsinsatser så att alla medlemmar kan känna sig trygga i vår värdegrund och 
våra ideér. Det betyder också att vi fortsatt skall hålla igång vårt samtal med 
botkyrkaborna och visa vad vår politik betyder för skapa ett starkt solidariskt 
samhälle som håller ihop. 
 
Serkan Köse 
Ordförande 

 
 
Företrädare för Socialdemokraterna i Botkyrka 
Ordinarie ledamöter styrelsen: 
Serkan Köse - ordförande, Inger Ros - vice ordförande, Bo Johansson - kassör, 
Robert Rasmussen - studieledare, Selda Elcim - facklig ledare, Lena Ingren – 
seniorutskottets ordförande, Ebba Östlin, Youbert Aziz och Yasemine Ergül. 
Suppleanter, styrelsen: 
Nina Lehtola, Thomas Vakili, Mitcha Vratjonic, Tomas Bergkvist, Kimiya Espahbodi. 
Adjungerade till styrelsen: 



Gabriel Melki, Tuva Lund, Jens Sjöström, Emanuel Ksiazkiewicz, Melissa Besara, 
Johannes Svensson (slutade i mars 2019), Linnea Stevander, Nadina Rosengren 
(började i juni 2019) och Annika Eriksson (slutade i augusti 2019). 
Styrelsens verkställande utskott: 
Serkan Köse, Inger Ros, Bo Johansson. 
Adjungerade till verkställande utskottet: 
Ebba Östlin kommunstyrelsens ordförande, Annika Eriksson ombudsman(slutade i 
augusti 2019), Johannes Svensson stabschef (slutade i mars 2019), Nadina 
Rosengren stabschef (började i juni 2019), Linnea Stevander politisk sekreterare. 
Revisorer: 
Ordinarie: Lars-Göran Liljedahl - sammankallande, Diana Hildingsson, Lennart 
Petersson. Ersättare: Ingalill Strömqvist, Jean-Pierre Zune, Lotta Arnesson. 
 
 
 
Personal och expedition 
Expeditionen är belägen på Nedergårdsvägen 24 i Tuna och 
ombudsmannatjänsten har innehafts av Annika Eriksson fram till augusti 2019. 
Därefter har verkställande utskottet med stöd av Bo Johansson, Robert Rasmussen 
och Lena Ingren hanterat expeditionens verksamhet i väntan på ny ombudsman. 
Lena Ingren har även hjälpt till med hanteringen av arbetarekommunens ekonomi 
och bokföring. 

 
Företrädare på heltid 
Kommunen 
Partiet har under 2019 haft fyra förtroendevalda företrädare på heltid för att driva 
den socialdemokratiska politiken i kommunen: 
Kommunstyrelsens ordförande - Ebba Östlin 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, kommunstyrelsens vice ordf. - Gabriel 
Melki 
Utbildningsnämndens ordförande, Emanuel Ksiazkiewicz 
Vård och omsorgsnämndens ordförande - Tuva Lund 
Johannes Svensson var stabschef fram till mars 2019. Från augusti 2019 har Nadina 
Rosengren varit stabschef. 
Politiska sekreterare har under året varit Linnea Stevander. 
 
Region Stockholm 
Regionsråd i opposition, Jens Sjöström med ansvar för Trafikpolitiska frågor. Han 
är också bland annat andre vice ordförande i Trafiknämnden, SL och WÅAB. 
 
Riksdagen 



Serkan Köse har under året varit riksdagsledamot och har där varit ledamot i 
arbetsmarknadsutskottet och suppleant i justitieutskottet. 

 
Representation 
Stockholms läns partidistrikt 
Partidistriktets distriktsårskongress hölls den 6 och 7 april. Socialdemokraterna i 
Botkyrka hade 16 ombud. De ombud och ersättare som valdes till 
distriktårskongressen utsågs även att företräda Socialdemokraterna i Botkyrka till 
den extra distriktskongressen den 7 september. 
Ombud distriktsårskongressen: 
Ebba Östlin, Emanuel Ksiakiewicz, Stephanie Larsen, Mitcha Vratonjic, Simon 
Safari, Nina Lehtola, Stefan Eriksson, Inga-Lill Strömqvist, Robert Aslan, Teodora 
Josimovic, Bo Garneij, Petra Nylund, Aghnatios Soma, Maria Gawell Skog och 
Robert Rasmussen. 
Ersättare distriktsårskongressen: 
Christian Khouri, Margareta Holmqvist, Thomas Vakili, Fanny Prager Larsson, Khalil 
Jalil, Tanja Gajic, Dilara Alakbarova, Shafqat Khatana, Kimiya Espahbodi, Ranjith 
Sivanesen, Melissa Besara, Youbert Aziz, Stina Fjellström, Bosse Johansson, Eva 
Wedberg, Robert Nuse. 
 
Socialdemokraterna i Botkyrka har i distriktsstyrelsen företrätts av Serkan Köse 
som ersättare. Jens Sjöström och Ebba Östlin har varit adjungerade i 
distriktsstyrelsen. 
Stockholms läns partidistrikts Seniorutskott: Socialdemokraterna i Botkyrka har 
representerats av Lena Ingren. 
Stockholms läns partidistrikts Valberedning: Christina Zedell har ingått i 
partidistriktets valberedning. 

 

Möten 
Socialdemokraterna i Botkyrka har haft 8 protokollförda medlemsmöten varav ett 
var årsmötet den 30 mars. 
Socialdemokraterna i Botkyrkas styrelse har under året genomfört 12 
styrelsemöten och dess verkställande utskott har genomfört 7 möten. 

 
Medlemsutveckling 
Vid utgången av året den 31 december 2019 har Socialdemokraterna i Botkyrka 
588 medlemmar varav 397 betalande. 2018 hade man totalt 691 medlemmar vilket 
innebär en minskning med 103 medlemmar från samma tidpunkt året innan. 



 
 

Verksamheten 2019 
2019 har verksamheten i Socialdemokraterna i Botkyrka i huvudsak fokuserat på 
europaparlamentsvalrörelsen. I augusti 2019 slutade den tidigare ombudsmannen 
Annika Eriksson och därefter var verksamhetens fokus att hålla kärnverksamheten 
igång. Under hösten startade processen med att tillsätta en ny ombudsman vilket 
skedde vid årsskiftet.  

 
Politikutveckling 
Utifrån valanalysen fick ett antal grupper, under 2019, i uppdrag att arbeta med 
politikutveckling. Samtliga gruppers arbete har påbörjats men har ej hunnit 
slutföras under 2019. På initiativ från Tuva Lund startades en äldrepolitisk grupp 
för att utveckla partiets äldrepolitik. Socialdemokraterna i Botkyrkas styrelse har 
också tillsatt en kommunikationsgrupp som löpande är ansvarig för den externa 
kommunikationen. 
 
 

Bildning 
Under 2019 har en välkomstkväll för nya medlemmar hållits. Dessa och andra nya 
medlemmar har dessutom erbjudits att gå Stockholms läns partidistrikts 
utbildningar. I januari hölls en tvådagars utbildning riktad till arbetarekommunens 
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styrelse och kommunfullmäktigegruppen. Kursen innehöll såväl utbildningsinslag 
som utveckling av politik och information om det aktuella politiska läget. I 
samband med europaparlamentsvalet hölls en studiecirkel om de mest centrala 
frågorna i valrörelsen. Under senhösten besökte riksdagsledamoten Magnus 
Manhammar arbetarekommunen och höll i studiecirkeln Så knäcker vi SD-koden 
om hur socialdemokratin ska hantera Sverigedemokraternas uppgång. Under året 
har fyra föreläsningar genomförts i samband med medlemsmötena. I samband med 
årsmötet i mars antogs en motion angående att inrätta ett studieutskott för 
Socialdemokraterna i Botkyrka. Med anledning av att arbetarekommunens styrelse 
fick gå in i en mer praktisk roll då ombudsmannen slutade så lades det arbetet på 
is. 
 

Europaparlamentsvalrörelse 
Socialdemokraterna i Botkyrka har under 2019 genomfört valrörelse inför 
europaparlamentsvalet. Aktiviteterna som genomfördes var bland annat, 
torgsamtal, dörrknackning, materialutdelning och besök av ministrar. Därtill deltog 
våra arbetarekommunens förtroendevalda kontinuerligt på verksamhetsbesök och 
föreningsbesök under hela valrörelsen samt på debatter. 
 

Utåtriktat och Kampanj 
Det traditionsenliga valborgsfirandet fick tyvärr ställas in då brandrisk rådde på 
grund av torka. 1 maj firades traditionsenligt, denna gång firades dagen i Tullinge. 
Talade på 1 maj gjorde Anna Ekström, Selda Elcim och Melissa Besara. 
Arbetarekommunen har också genomfört utåtriktade aktiviteter under de av 
partiet centralt organiserade vår- och höstkampanjerna. 
 
 

Slutord 
Verksamhetsåret 2019 fokuserade på europaparlamentsvalet och på tillsättandet 
av en ny ombudsman. I Botkyrka genomförde man en bra valrörelse med ett bra 
valresultat. Vi socialdemokrater i Botkyrka har hela året arbetat för ett samhälle 
som hänger ihop och som inte accepterar rasism och hat. 
 
Styrelsen är stolt över det år vi genomfört tillsammans med alla medlemmar. 
Tillsammans har vi samtalat med väljare, värvat medlemmar, blandat foldrar och 
knackat dörrar. Året har på många vis varit ett mellanår. Vi har arbetat utifrån 
eftervalsanalysen för att framåt kunna stärka vår rörelse. Vi har anställt en ny 
ombudsman för att med ny energi kunna ta oss an nya viktiga val. Vi har alltså i år 
lagt grunden för något att bygga vidare på för att stärka vårt parti i Botkyrka, och 
göra en bra valrörelse 2022. 
 







Socialdemokraterna i Botkyrka Resultatrapport

Intäkter Bokslut Budget Bokslut
2018 2019 2019

Mandatstöd, kommunen 1183000,00 1183000,00 1209000,00
Mandatstöd, kyrkan 70000,00 70000,00 70000,00
15-onden 372273,87 300000,00 291844,69
Valfond 4500,00
Kulturbidrag 12242,00 10000,00
Medlemsavgifter SAP 29255,00 30000,00 25915,00
Inköp för försäljning 800,00 1000,00
Övriga intäkter 0,30 400,00

1667571,17 1598500,00 1597159,69

Kostnader
Medlemsavgifter andra föreningar -1200,00 -1000,00 -900,00
Annonser -5579,38 -10000,00 -214,11
Informationsmaterial -10000,00
Förtäring mötesverksamhet -29400,23 -20000,00 -23301,88
Kommunala gruppen -15565,65 -15000,00 -4782,05
Botkyrka tidning -2000,00
Sponsring -1932,00 -1932,00 -1932,00
Uppvaktningar -8225,00 -10000,00 -4675,00
Utåtriktade aktiviteter event -107899,50 -80000,00 -40724,96
Seniorverksamhet -7601,00 -15000,00 -3867,70
Distriktskongressen -30074,54 -10000,00 -8173,05
Årsmötet -15601,00 -20000,00 -22437,35
Valkostnader -1312575,57
Inköp för försäljning -878,40 -1000,00
Utbildning -5029,62 -35000,00 -10194,66
Konferens/internat/externat -30000,00 -4812,00

Lokalhyra -108804,00 -130000,00 -110304,00
Hyra parkering -2568,00 -3000,00 -2604,00
Lokalhyra medlemsverksamhet -15925,00 -12000,00 -17508,00
El -14834,42 -14000,00 -12359,37
Städning -30601,00 -22000,00 -20670,00
Larm -11084,00 -9000,00 -10000,00
Övriga lokal -9858,10 -5000,00 -1715,90
Inventarier -11276,00 -10000,00 -4664,90



Programvaror -12932,46
Kontormateral -9327,50 -15000,00 -2423,00
Kopiering -42446,00 -50000,00 -43500,00
Telefon -7662,50 -10000,00 -7014,00
Datakommunikation -24053,06 -6000,00 -8848,40
bredband -11695,20 -12000,00 -9324,00
Postbefordran -34198,00 -22000,00 -14485,50
TV-licens -2390,00 -2500,00
Förluster på kundfordringar -94,60
Bankkostnader -1892,00 -2000,00 -1711,50
Faktureringsavgift Nordeakortet -328,00 -500,00 -209,00
Förseningsavgifter -231,00

Löner, arbetsgivaravgifter -625634,00 -720000,00 -542345,78
Övriga personalkostnader -26648,00 -40000,00 -29959,22
Räntekostnader -0,68 -62,00
Räntekostnader för skatter och avgifter -2569,00 -1607,00

-2537681,95 -1343932,00 -980262,79
1667571,17 1598500,00 1597159,69

Över/Underskott -870110,78 254568,00 616896,90

I underskottet för 2018 ingår valkostnader



Socialdemokraterna i BotkyrkaBalansräkning

Tillgångar Bokslut 2018 Bokslut 2019

Inventarier 1,00 1,00
Andelar i intresseföretag 7100,00 7100,00
Kundfordringar 5757,50
Förutbetalda kostnader/interimsfordringar 13424,00 13626,00
Upplupna kansliavgifter 52270,56 7447,50
Förutbetada kostnader och upplupna intäkter 2654,00
Kassa 395,00 395,00
Fonder 150000,00 150000,00
Girokpital 835763,87 1493996,51
Nordea penningmarknadsfond 300000,00 300000,00

1361608,43 1978323,51

Skulder och eget kapital
Eget kapital -509847,63 -512096,85
Kompetensutvecklingsfond -50000,00 -50000,00
Valfond -1552360,00 -651930,00
Föreningsutveckling -20000,00 -20000,00
Reserverat för inköp till  expeditionen -25000,00
Storvretens s-förening -12719,45 -12719,45
Medlemsavgifter föreningar -38037,48 -62513,81
Skatteskulder -37222,00 -17972,00
Övriga kortfristiga skulder -11532,65 -9194,50

-2231719,21 -1361426,61
1361608,43 1978323,51

Periodens över/underskott -870110,78 616896,90

Fondernas marknadsvärde 31/12 2019 Fonder Nordea
Obligationsivest 314666,84
Institutionell korträntefond 333942,83
Totalt 648609,67

Styrelsen:

________________ ________________ ________________
Serkan Köse Inger Ros Bo Johansson

________________ ________________ ________________
Ebba Östlin Robert Rasmusson Selda Elcim

________________ ________________ ________________
Youbert  Aziz Lena Ingren Yasmine Ergul

Revisorer:

________________ ________________ ________________
Lars Göran Liljedahl Inga-Lill Strömqvist Lennart Petersson





11. Beslut om hantering av ekonomiskt resultat 
 

Socialdemokraterna i Botkyrkas styrelse föreslår att 2019 års ekonomiska överskottet 
disponeras enligt följande: 

 

att 498 070 överförs till valfonden 

att 10 000 överförs till stipendiefonden 

att 8 826,90 överförs till eget kapital 

att 100 000 överförs till medlemsutvecklingsfonden 

 

Efter dessa transaktioner kommer Valfonden att vara på 1 150 000 och det egna 
kapitalet 520 923,75. 



Valberedningens förslag 
 

Uppdrag Namn Förening 

Vice ordförande, 2 år Selda Elcim Norsborg 

Kassör, 2 år Bo Johansson Alby 

Ledamot, 2 år Ebba Östlin Tullinge 

Ledamot, 2 år, studieledare Robert Rasmussen Tumba 

Ledamot, 2 år, seniorutskottet Lena Ingren Tullinge 

Ledamot, 1 år, fyllnadsval Tomas Bergqvist Tullinge 

Ledamot, 1 år, fyllnadsval Mitcha Vratonjic Alby 

   

Ersättare, 1 år Nina Lehtola Norsborg 

Ersättare, 1 år Nirlep Singh Tumba 

Ersättare, 1 år Stefan Eriksson Alby 

Ersättare, 1 år Teodora Josimovic Alby 

Ersättare, 1 år Sargon Esha Norsborg 

   

Revisor/sammankallade, 1 år Lars Göran Liljedahl Alby 

Revisor, 1 år Diana Hildingsson Alby 

Revisor, 1 år Lennart Petersson Tumba 

Revisorsersättare, 1 år Ingalill Strömqvist Tullinge 

Revisorsersättare, 1 år Jean Pierre Zune Norsborg 

Revisorsersättare, 1 år Lotta Arnesson Tumba  

   

Ombud ABF, 1 år Hans Richardsson Tullinge 

Ombud ABF, 1 år Nirlep Singh Tumba 

Ombud ABF, 1 år Elly Dahl Norsborg 

Ombud ABF ersättare, 1 år Bo Johansson Alby 



Ombud ABF ersättare, 1 år Nina Lehtola Norsborg 

Ombud ABF ersättare, 1 år Lucas Nykvist Direktansluten 

   

Ombud Hallunda FH, 1 år Leyla Özturk Norsborg 

Ombud Hallunda FH, 1 år Mattias Gökinan Tumba 

Ombud Hallunda FH, 1 år Mitcha Vratonjic Alby 

Ombud Hallunda FH, 1 år Bo Johansson Alby 

Ombud Hallunda FH, ersättare, 
1 år 

Heidi Terinen Norsborg 

Ombud Hallunda FH, ersättare, 
1 år 

Ranjith Sivanesan Norsborg 

Ombud Hallunda FH, ersättare, 
1 år 

Dilara Alekberova Norsborg 

Ombud Hallunda FH, ersättare, 
1 år 

Khalil Jalil Norsborg 

   

Ombud Heijmdal FH, 1 år Eva Wedberg Tumba 

Ombud Heijmdal FH, 1 år Göran Larsson Tumba 

Ombud Heijmdal FH, 1 år Björn Lagerstedt Tumba 

Ombud Heijmdal FH, ersättare, 
1 år 

Nirlep Singh Tumba 

Ombud Heijmdal FH, ersättare, 
1 år 

Björn Larm Tumba 

Ombud Heijmdal FH, ersättare, 
1 år 

Bo Garneij Tullinge 

   

Fanbärare, 1 år Emanuel Ksiazkiewicz Norsborg 

Fanbärare, 1 år Stephanie Larsen Fittja 

Fanbärare, 1 år Robert Aslan Norsborg 

   

Ledamot stipendiefonden, 2 år Lena Ingren Tulling 



Ledamot stipendiefonden, 2 år Olle Westberg Alby 

Ersättare stipendiefonden, 1 år Maria Trygg Tullinge 

Ersättare stipendiefonden, 1 år Robert Aslan Norsborg 

 
 
Valda i SiB-styrelsen med ett år kvar: 
Serkan Köse, ordförande 
Youbert Aziz, ledamot 

 
 
Valda till Erik Nilssons stipendiefond med 1 år kvar: 
Mattias Gökinan, ordförande 
Inga-Britt Rova, ledamot 
Claes Åhnstrand, ledamot 

 
 

Inkomna nomineringar 
Selda Elcim, vice ordförande Norsborg 
Bo Johansson, kassör  Alby, Seniorutskottet 
Ebba Östlin, ledamot  Tullinge 
Robert Rasmussen, ledamot Tumba 
Lena Ingren, ledamot  Tullinge, Seniorutskottet 
Tomas Bergqvist, ledamot Tullinge 
Mitcha Vratonjic, ledamot Alby   
Nina Lehtola, ledamot  Norsborg 
Nirlep Singh, ersättare  Tumba 
Stefan Eriksson, ersättare Alby 
Teodora Josimovic, ersättare Alby 
Sargon Esha, ledamot  Norsborg 


