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Partiernas nomineringar till nämnder m.m. - mandatperioden 2022-2026 

Parti: 
Kontaktperson: 
Tfn: 

Personuppgifter begärs in för att säkert kunna identifiera berörd politiker och uppgifterna sparas i enlighet med Kommunledningskansliets 
dokumenthanteringsplan. 

Mer information om hur vi hanterar politikernas personuppgifter och rättigheter, samt kontaktuppgifter till dataskyddsombud och personuppgiftsansvarig 
finns att läsa på www.nykoping.se/personuppgifter  

Instruktion: 

1. Fyll i namnet på ert parti samt kontaktperson och telefonnummer (se högst upp på sidan)

2. Fyll i vilken instans uppdraget avser samt uppdrag och namn på de politiker ni nominerar till i respektive instans enligt mandatfördelningen, samt alla
övriga fält, Se instanser på sid 2.

3. Skriv ut samtliga sidor enkelsidigt och lämna den till Kommunledningskansliet – För att kunna göra förberedelser inför sammanträdet är det önskvärt att
era nomineringar inkommer 2022-11-25 men möjlighet finns att nominera ända fram till och med valberedningens sammanträde 2022-12-13

Observera! På grund av att blanketten innehåller personnummer ska blanketten sändas per post eller lämnas till Informationsförvaltningen i
Stadshuset.

Behöver du hjälp att fylla i blanketten? Kontakta Informationsförvaltningen/Registraturen 0155-24 81 40 

http://www.nykoping.se/personuppgifter
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Instanser som det ska nomineras till: 

• Ahlbergers testamentsfond
• Barn- och ungdomsnämnden
• Energikontoret i Mälardalen AB
• Erikssons, B och JE

donationsfond
• Gemensam patientnämnd i

Södermanlands län
• Gerda Thams donationsstiftelse
• Gode män vid

fastighetsbildnings
förrättningar

• Jävsnämnden
• Kommunala
• Anhörigrådet

• Kommunala
Funktionshinderrådet

• Kommunala Pensionärsrådet
• Kompetens- och

arbetsmarknadsnämnden
• Krisledningsnämnden
• Kultur- och fritidsnämnden
• Kärnkraftskommunernas

samverkansorgan
• Lokala Säkerhetsnämnden
• Magasinkassenämnden
• Miljö- och

samhällsbyggnadsnämnden
• Mälardalsrådet
• Naturvårdsrådet

• Nyköping-Oxelösunds 
Gemensamma Servicenämnd

• Nyköping-Oxelösunds 
Vattenverksförbund

• Nyköping-Oxelösunds 
Överförmyndarnämnd

• Nyköpingsåarnas 
Vattenvårdsförbund

• Nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård

• Region Sörmlands Regionala 
Utvecklingsnämnd

• Socialnämnden
• Sparbanken Sörmland
• Valnämnden
• Vård- och omsorgsnämnden
• Östra Sveriges 

Luftvårdsförbund
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Instans Uppdrag Förnamn Efternamn Person-nr Postadress Tfn 
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