
1 
 

Partiernas nomineringar till bolag m.m. - mandatperioden 2023-2027 
 
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 2023-01-31 men möjlighet finns att nominera ända fram till och med valberedningens sammanträde 2023-02-14 
 
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: 
 
• Europakorridoren 
• Gästabudstaden AB 
• Nyköpingshem AB 
• Nyköping Vattenkraft AB 

• Nyköping-Östgötalänken AB 
• Onyx Näringslivsutveckling i 

Oxelösund och Nyköping AB 
• Samordningsförbundet RAR 

• Stadshuset i Nyköping AB 
• Stationsfastigheter i Nyköping AB 
• Svealands Kustvattenvårdsförbund 
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Instans Uppdrag Förnamn Efternamn Person-nr Postadress Tfn 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


	Parti: 
	Kontaktperson: 
	Tfn: 
	InstansRow1: 
	UppdragRow1: 
	FörnamnRow1: 
	EfternamnRow1: 
	PersonnrRow1: 
	PostadressRow1: 
	TfnRow1: 
	InstansRow2: 
	UppdragRow2: 
	FörnamnRow2: 
	EfternamnRow2: 
	PersonnrRow2: 
	PostadressRow2: 
	TfnRow2: 
	InstansRow3: 
	UppdragRow3: 
	FörnamnRow3: 
	EfternamnRow3: 
	PersonnrRow3: 
	PostadressRow3: 
	TfnRow3: 
	InstansRow4: 
	UppdragRow4: 
	FörnamnRow4: 
	EfternamnRow4: 
	PersonnrRow4: 
	PostadressRow4: 
	TfnRow4: 
	InstansRow5: 
	UppdragRow5: 
	FörnamnRow5: 
	EfternamnRow5: 
	PersonnrRow5: 
	PostadressRow5: 
	TfnRow5: 
	InstansRow6: 
	UppdragRow6: 
	FörnamnRow6: 
	EfternamnRow6: 
	PersonnrRow6: 
	PostadressRow6: 
	TfnRow6: 
	InstansRow7: 
	UppdragRow7: 
	FörnamnRow7: 
	EfternamnRow7: 
	PersonnrRow7: 
	PostadressRow7: 
	TfnRow7: 
	InstansRow8: 
	UppdragRow8: 
	FörnamnRow8: 
	EfternamnRow8: 
	PersonnrRow8: 
	PostadressRow8: 
	TfnRow8: 
	InstansRow9: 
	UppdragRow9: 
	FörnamnRow9: 
	EfternamnRow9: 
	PersonnrRow9: 
	PostadressRow9: 
	TfnRow9: 
	InstansRow10: 
	UppdragRow10: 
	FörnamnRow10: 
	EfternamnRow10: 
	PersonnrRow10: 
	PostadressRow10: 
	TfnRow10: 
	InstansRow11: 
	UppdragRow11: 
	FörnamnRow11: 
	EfternamnRow11: 
	PersonnrRow11: 
	PostadressRow11: 
	TfnRow11: 
	InstansRow12: 
	UppdragRow12: 
	FörnamnRow12: 
	EfternamnRow12: 
	PersonnrRow12: 
	PostadressRow12: 
	TfnRow12: 
	InstansRow13: 
	UppdragRow13: 
	FörnamnRow13: 
	EfternamnRow13: 
	PersonnrRow13: 
	PostadressRow13: 
	TfnRow13: 
	InstansRow14: 
	UppdragRow14: 
	FörnamnRow14: 
	EfternamnRow14: 
	PersonnrRow14: 
	PostadressRow14: 
	TfnRow14: 
	InstansRow15: 
	UppdragRow15: 
	FörnamnRow15: 
	EfternamnRow15: 
	PersonnrRow15: 
	PostadressRow15: 
	TfnRow15: 
	InstansRow16: 
	UppdragRow16: 
	FörnamnRow16: 
	EfternamnRow16: 
	PersonnrRow16: 
	PostadressRow16: 
	TfnRow16: 
	InstansRow17: 
	UppdragRow17: 
	FörnamnRow17: 
	EfternamnRow17: 
	PersonnrRow17: 
	PostadressRow17: 
	TfnRow17: 
	InstansRow18: 
	UppdragRow18: 
	FörnamnRow18: 
	EfternamnRow18: 
	PersonnrRow18: 
	PostadressRow18: 
	TfnRow18: 
	InstansRow19: 
	UppdragRow19: 
	FörnamnRow19: 
	EfternamnRow19: 
	PersonnrRow19: 
	PostadressRow19: 
	TfnRow19: 
	InstansRow20: 
	UppdragRow20: 
	FörnamnRow20: 
	EfternamnRow20: 
	PersonnrRow20: 
	PostadressRow20: 
	TfnRow20: 
	InstansRow21: 
	UppdragRow21: 
	FörnamnRow21: 
	EfternamnRow21: 
	PersonnrRow21: 
	PostadressRow21: 
	TfnRow21: 
	InstansRow22: 
	UppdragRow22: 
	FörnamnRow22: 
	EfternamnRow22: 
	PersonnrRow22: 
	PostadressRow22: 
	TfnRow22: 
	InstansRow23: 
	UppdragRow23: 
	FörnamnRow23: 
	EfternamnRow23: 
	PersonnrRow23: 
	PostadressRow23: 
	TfnRow23: 


