Anna Nyström
Född 1963. Ledamot sedan 2018.

Kalenderår 2020
Roller i Ålems Sparbank (närvaro, möten)
Styrelsen (ISK), ledamot (9/10)
Styrelse (K), ledamot (13/14)
Ersättningsutskottet (5/5)

Ledamotens oberoende
Oberoende i förhållande till banken och
bankledningen

Bankspecifik erfarenhet
Operativ: 4 år

Bankstyrelse: 3 år

Utbildning
Civilekonomexamen, Handelshögskolan, Göteborg, 1985-1988

Arbetslivserfarenhet
Nuvarande position
Ekonomichef, Kalmar Länstrafik, Region Kalmar län, 2013Tidigare erfarenhet
Verksamhetscontroller, Kalmar Länstrafik, Landstinget i Kalmar län, 2012-2013
Verksamhetscontroller, Länsstyrelsen i Kalmar län, 2001-2012
Ekonomisekreterare, Barn- och utbildningsförvaltningen i Mönsterås kommun, 1995-2001
Administratör/ekonom, Byggnads AB REX, 1988-1993
Administratör/ekonom, Göteborgsregionens Avfallsaktiebolag, 1988
Kundtjänst och backoffice, SEB Göteborg, 1983-1987

Andra uppdrag
Revisor i ett par lokala föreningar
Kassör Ålems Orienteringsklubb

Ledamotens bidrag till styrelsens samlade kompetens
Anna är sedan 2013 ekonomichef för Kalmar länstrafik och sitter i dess ledningsgrupp sedan flera år
tillbaka. Hon har dessutom arbetat som verksamhetscontroller inom såväl länstrafiken som länsstyrelsen under många år. Som ekonomichef ansvarar Anna för en budget på omkring en miljard kronor
och har en handfull medarbetare under sig. I en offentlig och delvis skattefinansierad verksamhet har
hon ett nödvändigt kostnadsfokus, vilket kan appliceras även på finansiell verksamhet i en tid av ökad
konkurrens från nya aktörer. Länstrafiken har många medarbetare och ännu fler kunder där logistik

är en viktig faktor för att nå effektivitet. Effektivitetsfokuset tar Anna med sig i utvecklingen av
bankens verksamhet som också bygger på att serva många kunder med en liten grupp anställda.
Finansiell verksamhet har kanske andra intäktsmöjligheter än offentlig, men Annas vardag kretsar
kring ekonomistyrning och framtiden för Ålems Sparbank kommer sannolikt kräva mer av den varan,
vilket gör Anna till en bra medlem av bankens styrelse.

Närvaro under samtliga mandatperioder

Diagram. Närvaro under hela styrelsetiden.

Forum
Styrelse (ISK)
Styrelse (K) - Kreditutskott
Risk- och revisionsutskott
Ersättningsutskott

Närvarande
26
25
10

Missade
3
2
1

Tabell. Antal närvarande och missade möten under hela mandattiden.

