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   Kommunstyrelseordförande i: 

Eskilstuna kommun 

Flens kommun 

Gnesta kommun 

Katrineholms kommun 

Nyköpings kommun 

Oxelösunds kommun 

Strängnäs kommun 

Trosa kommun 

Vingåkers kommun  

 

Kommuners nomineringar till Region Sörmlands 

regionala utvecklingsnämnd 
 

Region Sörmland önskar så snart som möjligt ta emot er kommuns 

nomineringar på ledamot och ersättare i Sörmlands regionala 

utvecklingsnämnd, RUN. Varje kommun i länet ska nominera en ledamot 

och dennes personliga ersättare.  

Regionfullmäktiges val till nämnder kommer att ske vid sammanträde den 

22 och 23 november 2022. Val till regionala utvecklingsnämnden kan även 

ske vid regionfullmäktige den 14 februari 2023.  

Information om tjänstgöring i RUN 

RUN består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Sex ledamöter och sex 

ersättare väljs bland Regions Sörmlands förtroendevalda. Nio ledamöter och 

nio ersättare nomineras av länets kommuner. Samtliga ledamöter och 

ersättare i nämnden utses genom beslut i Sörmlands regionfullmäktige.  

De nio ledamöterna som nomineras av länets kommuner har var sin 

personliga ersättare. När den ordinarie ledamoten inte kan tjänstgöra, träder 

dennes personliga ersättare in. När den personliga ersättaren inte heller kan 

tjänstgöra, sker ersättarnas tjänstgöring enligt den Turordning vid kallelse 

av ersättare under mandatperioden 2022–2026 som fastställdes av 

regionfullmäktige den 18 oktober 2022, §113/22, punkt 7.   
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Följande turordning gäller enligt nämnda beslut i regionfullmäktige:  

”Ersättare kallas i första hand partivis i angiven ordning eller i andra hand i  

följande och namngiven ordning:  

 

För C: VfP, M, KD, S, V  

För KD: M, C, VfP, SD, S, V  

För M: KD, VfP, C, SD, S  

För S: V, C, VfP, M, KD, SD  

För SD: M, S, KD, VfP, V, C  

För VfP: C, M, KD, S, SD, V  

För V: S, C, M, KD, VfP 

 

En frånvarande ledamot som har bytt parti eller är partilös ska ersättas av en  

ersättare från det parti som ledamoten representerade när ledamoten blev 

vald till ledamot.  

 

En ersättare som har bytt parti kallas att tjänstgöra i enlighet med 

turordningen för ersättarna i ersättaren nuvarande parti.  

 

En ersättare som är partilös tjänstgör i sista hand.  

 

I regionala utvecklingsnämnden ska i första hand en frånvarande 

ledamots personliga ersättare tjänstgöra.  

 

Om både ett ombud och den av regionfullmäktige valde ersättaren för 

ombudet har förhinder att delta vid bolagsstämma, ägarråd eller annat 

sammanträde som ombudet är kallad att delta på, får ombudet utse en annan 

ersättare som får delta vid det tillfälle då både ombudet och den av 

regionfullmäktige valde ersättaren har förhinder.” 

 

 

Nomineringarna kan skickas direkt till mig. Har ni frågor är ni välkommen 

att kontakta mig.  

 

 

Vanessa Blanco  

Verksamhetschef för staben för demokrati och insyn  

Tfn: 072 142 8389  

E-post: vanessa.blanco@regionsormland.se  
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