
Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige  

Datum  
2023-01-23 

 
Plats och tid Plenisalen, Stadshuset, måndagen den 23 januari 2023 klockan 18:00 - 19:50 

Ajournering: 19:05 - 19:20 
 

Beslutande 
 
Ordf § 1-3, 5-13 
Ordf § 4 

Ledamöter 
Leif Larsson (C), ordförande 
Lennart Nygren (S), 1 vice ordförande 
Jan R Andersson (M), 2 vice ordförande 
Daniel Nestor (S) 
PerÅke Svensson (M) 
Jacob Käll (C) 
Jimmy Rödin (SD) 
Lars Johansson (V) 
Helen Nilsson (S) 
Gudrun Brunegård (KD) 
Niklas Gustafsson (M) 
Eva Berglund (S) 
Peter Karlsson (C) 
Morgan Esping (SD) 
Håkan Nyström (M) 
Nicklas Skäär (S) 
Peter Fjällgård (V) 
Ola Gustafsson (KD) 
Angelica Gunnarsson (C) 
Lis-Astrid Andersson (S) 
Petra Whidotti (SD) 
Kenneth Björklund (S) 
Lars Sandberg (C) 
Maria Lundmark (M) 
Johanna Helmersson Cederstrand (V) 
Pernilla Eriksson (S) 
Roger Sunesson (SD) 
Nina Gustafsson (KD) 
Alfons Ambrosiani (M) 
Christoffer Cederstrand (C) 
Cissi Hammar (S) 
Sandra-Maria Sjöblom (V) 
Herman Petersson (SD) 
- (M) 
Lisbeth Karlsson (C) 
David Fernhed (S) 
Nina Myrefelt (KD) 
Anders Dahlgren (M) 
Andy Sallova (SD) 
Emily Palenzuela (S) 
Peter Lingeteg (V) 
Magnus Danlid (C) 
Hannah Gånge (M) 
Anders Enqvist (S) 
Kevin Whidotti (SD) 
Sven Weckfors (KD) 
Ann-Marie Blomgren (S) 
Albin Rydqvist (M) 
Pia Young (V) 

Ersättare 
Sandra Carlsson (C) 
 
 
 
Kjell Alexandersson (M) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Högberg (S) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camilla Strid (S) 
 
 
Peter Andrae (M) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emil Larsson (SD) 
 
 
Mikaela Sandström (M) 
Caroline Eriksson (V) 
 

Ej tjänstgörande ersättare Stig Jaensson (S) 
Eva Kindstrand Ströberg (S) 
Dennis Lindström (C) 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 

Datum  
2023-01-23 

Jerry Pettersson (V) 
 

Övriga närvarande Kommundirektör Carolina Leijonram 
Kommunsekreterare Jenny Andersson 
Patric Engqvist, näringslivsstrateg, utvecklingsavdelningen 
 

Paragrafer 1-13 
 
Justering sker genom digital signering: 
Ordf § 1-3, 5-13 
 

Lennart Nygren (S), 1 vice ordf 

Ordf § 4 Jan R Andersson (M), 2 vice ordf 
Sekreterare Jenny Andersson 
Protokolljusterare Håkan Nyström (M) 
 

 

 

 

Innehållsförteckning 
 

Paragraf Rubrik Ärendenr Sidnr 
 
§ 1 Ordförandens tal till kommunfullmäktige 2023/6  
§ 2 Val av protokolljusterare 2023/1  
§ 3 Allmänhetens frågestund 2023/2  
§ 4 Ledamöternas frågestund 2023/3  
§ 5 Utbildning om kommunallagen, styrande dokument, 

allmänna handlingar samt Netpublicator 
2022/397  

§ 6 Meddelanden till kommunfullmäktige 2023/4  
§ 7 Bestämmelser om arvoden till förtroendevalda 

mandatperioden 2023-2026 
2018/160  

§ 8 Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i 
kommunens bolag mandatperioden 2023-2026 

2018/614  

§ 9 Projekt SLUS - Social lokal utvecklingsstrategi för 
Vimmerby kommun 

2015/138  

§ 10 Uppdaterad grafisk profil Vimmerby kommun 2022/481  
§ 11 Fyllnadsval av nämndeman vid Kalmar tingsrätt år 2023 2023/59  
§ 12 Val av gode män till Lantmäteriförrättning 2022/518  
§ 13 Val av huvudmän till Lönneberga Tuna Vena Sparbank 2022/474  
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 

Datum  
2023-01-23 

 
 

 
 
 
 
 
§ 1  2023/6 2023.223  
 

Ordförandens tal till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges 1 vice ordförande Lennart Nygren (S) inleder dagens sammanträde med att 
uppmärksamma Tomas Peterson (M) som var ledamot i fullmäktige fram till han nyligen avled.  
 
Lennart Nygren (S) säger följande. Tomas Petersons hastiga bortgång har berört många. Tankarna 
går nu till hans närstående. Tomas Peterson var aktiv i kommunpolitiken i 40 år och har haft en 
rad olika uppdrag. Vi har jobbat mycket tillsammans. Tomas Peterson bidrog starkt till ett bättre 
debattklimat under sin tid som kommunalråd åren 2015 - 2018. Han var saklig, kunde diskutera 
och han pratade aldrig illa om människor. Tack, Tomas, för allt du gjort för Vimmerby. 
 
Närvarande ställer sig upp för att under en tyst minut hedra Tomas Petersons minne. 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 

Datum  
2023-01-23 

 
 

 
 
 
 
 
§ 2  2023/1 2023.224  
 

Val av protokolljusterare 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser Håkan Nyström (M) att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 

Datum  
2023-01-23 

 
 

 
 
 
 
 
§ 3  2023/2 2023.225  
 

Allmänhetens frågestund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger frågestunden till handlingarna. 
 

Sammanfattning 

Fråga om webbsändning av fullmäktiges sammanträden 
Anneli Jakobsson frågar Helen Nilsson (S) ifall det ska genomföras i Vimmerby kommun och 
framför att det har genomförts i Hultsfreds kommun och att det underlättar för allmänheten att 
följa sammanträdena. 
 
Helen Nilsson (S) svarar att det krävs en del arrangemang rent tekniskt för webbsändning men 
frågan är alltid aktuell så hon ska ta med sig den, bolla den med berörda tjänstepersoner och 
återkomma till Anneli Jakobsson med besked. 
 

Fråga om den 130 kV elledning som byggs mellan Vimmerby och Kisa 
Magnus Gustafsson frågar utifrån E.ON:s svar att de fick beskedet om Vimmerby kommuns beslut 
av en tjänsteperson.  
1. Har tjänstemannen på eget bevåg beslutat om kommunstyrelsens inställning till det aktuella 
ledningsstråket? 
2. Om inte, vem har då tagit beslut om kommunens inställning till aktuellt ledningsstråk? 
3. Vem har instruerat tjänstemannen att meddela E.ON kommunens inställning utan att det finns 
något känt & dokumenterat beslut i frågan? 
4. Har någon eller några av ovanstående eller liknade frågor utretts och fått sitt svar inom 
kommunstyrelsen/ kommunens ledningsgrupp efter det att ovanstående faktum blev känt? 
 
Helen Nilsson (S) svarar att kommunen gör en efterforskning angående detta och återkommer till 
Magnus Gustafsson med besked.  
 

Beslutsunderlag 
Fråga på fullmäktige under Allmänhetens frågestund från Magnus Gustafsson, KS 2023.193 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 

Datum  
2023-01-23 

 

 
 

Beslutet skickas till 
Helen Nilsson (S) 
Med handlingar. 
För åtgärd. 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 

Datum  
2023-01-23 

 
 

 
 
 
 
 
§ 4  2023/3 2023.226  
 

Ledamöternas frågestund 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger frågestunden till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Roger Sunesson (SD) ställer följande fråga till ordförande för kommunfullmäktige: Finns det en 
sista tid för inlämnande av handlingar/uppgifter inför fullmäktiges sammanträden? 
 
1 vice ordförande Lennart Nygren (S) svarar följande. Vilka ärenden som ska avhandlas på 
sammanträdet tillkännages i kallelsen och på anslagstavlan. Men handlingar till ärendena kan 
tillkomma senare inpå sammanträdet, så behöver det vara då informationen ibland finns tillgänglig 
först senare. Det händer också att förslag läggs under debatten på sammanträdet. 
 
Fullmäktiges 2 vice ordförande Jan R Andersson (M) träder in som ordförande på denna 
mötespunkt dvs Ledamöternas frågestund. 
 

Beslutsunderlag 
Fråga om sista tid för inlämnande av handlingar inför fullmäktige, KS 2023.155 
 

7



Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 

Datum  
2023-01-23 

 
 

 
 
 
 
 
§ 5  2022/397 2023.227  
 

Utbildning om kommunal styrning, allmänna handlingar samt Netpublicator Vote 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger utbildningen till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Efter inbjudan som gått ut till ersättare i fullmäktige, förtroendevalda i nämnder och styrelser samt 
förvaltnings- och avdelningschefer genomför kommunsekreterare Jenny Andersson en 
grundutbildning med följande innehåll: 

- vad lagarna säger om hur en kommun och dess bolag ska styras 
- vad Vimmerby kommuns styrande dokument säger om den strategiska styrningen av 

kommunkoncernen 
- Lagregler och styrdokument angående fullmäktiges sammanträden och angående 

förtroendevalda 
- Lagregler om allmänna handlingar 
- Nya funktioner för möteshanteringen i systemet Netpublicator Vote 

 

Beslutsunderlag 
Utbildning om kommunal styrning, allmänna handlingar samt Netpublicator Vote - fullmäktige 
2023-01-23, KS 2023.190. 
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Kommunfullmäktige 

Datum  
2023-01-23 

 
 

 
 
 
 
 
§ 6  2023/4 2023.228  
 

Meddelanden till kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger dagens meddelanden till handlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Länsstyrelsen i Kalmar län, KS 2023.24 
Bilaga till beslut om ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Länsstyrelsen i Kalmar län, 
KS 2023.25 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 

Datum  
2023-01-23 

 
 

 
 
 
 
 
§ 7  2018/160 2023.229  
 

Bestämmelser om arvoden till förtroendevalda mandatperioden 2023-2026 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar reviderad version av bestämmelser om arvoden för förtroendevalda att 
gälla för Vimmerby kommun med följande justering: § 9 ska utgå och att kommunstyrelsen också 
utser ledamöter till tillgänglighetsrådet. 
 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning 
Demokratiberedningen har lämnat förslag till reviderade bestämmelser om arvoden till 
förtroendevalda. Ändringarna är markerade genom överstrykningar och röd, ny text. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att den reviderade versionen antas men med två justeringar. 
 

Deltagande i debatten 
Ola Gustafsson (KD)  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reviderad version av bestämmelser om 
arvoden för förtroendevalda att gälla för Vimmerby kommun med följande justering: § 9 ska utgå 
och att kommunstyrelsen också utser ledamöter till tillgänglighetsrådet. 
 
Emil Larsson (SD) föreslår att den indexering som idag används för uppräkning utgår. 
 
Lars Johansson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Roger Sunesson (KD) yrkar bifall till Emil Larssons (SD) förslag. 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 

Datum  
2023-01-23 

 

 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att två förslag föreligger, kommunstyrelsens förslag och Emil Larssons (SD) 
förslag. Han ställer dem mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
 

Omröstning 
Omröstning begärs och fullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. 
Den som bifaller Emil Larssons (SD) förslag röstar Nej. 
Vinner Nej har fullmäktige beslutat i enlighet med Emil Larssons (SD) förslag. 
 
Omröstningen genomförs och får resultatet 42 Ja-röster, 7 Nej-röster och 0 som Avstår. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Sverigedemokraternas ändringsyrkande Bestämmelser om arvoden till förtroendevalda, 
fullmäktige 2023-01-23, KS 2023.187 
Beslut KS 2023-01-10, Bestämmelser om arvoden till förtroendevalda mandatperioden 2023-
2026, KS 2023.121 
Beslut DB 2022-12-19: Bestämmelser om arvoden för förtroendevalda mandatperioden 2023-
2026, KS 2022.4926 
Bestämmelser om arvoden för förtroendevalda mandatperioden 2023-2026, KS 2023.122 
 

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen -> För åtgärd: Publicera bland styrande dokument på kommunens hemsida. 
Administrativa avdelningen -> För åtgärd: Upprätta dokumentet enligt beslutade ändringar. 
Ekonomiavdelningen 
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Kommunfullmäktige 

Datum  
2023-01-23 

 

 
 

Omröstningslista 
 

Ledamöter  Ersättare  Ja Nej Avstår 
Socialdemokraterna 
Daniel Nestor  
Helen Nilsson  
Eva Berglund  
Nicklas Skäär  
Lis-Astrid Andersson  
Kenneth Björklund  
Pernilla Eriksson  
Cecilia Hammar  
David Fernhed  
Emily Palenzuela  
Anders Enqvist  
Ann-Marie Blomgren 

 
 
 
 
 
Peter Högberg 
 
 
Camilla Strid 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

  

Centerpartiet 
Jacob Käll  
Peter Karlsson  
Angelica Gunnarsson 
Lars Sandberg 
Christoffer Cederstrand  
Lisbeth Karlsson  
Magnus Danlid  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

  

Vänsterpartiet  
Lars Johansson  
Peter Fjällgård  
Johanna H Cederstrand  
Sandra-Maria Sjöblom  
Peter Lingeteg  
Pia Young 

 
 
 
 
 
 
Caroline Eriksson 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

  

Moderaterna  
Per Åke Svensson  
Niklas Gustafsson 
Håkan Nyström  
Maria Lundmark 
Alfons Ambrosiani 
Tomas Peterson  
Anders Dahlgren 
Hannah Gånge  
Albin Rydqvist 

 
Kjell Alexandersson 
 
 
 
 
Peter Andrae 
 
 
Mikaela Sandström 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

  

Kristdemokraterna  
Gudrun Brunegård  
Ola Gustafsson  

  
X 
X 
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Kommunfullmäktige 

Datum  
2023-01-23 

 

 
 

Nina Gustafsson  
Nina Myrefelt  
Sven Weckfors 

X 
X 
X 

Sverigedemokraterna  
Jimmy Rödin  
Morgan Esping  
Petra Whidotti  
Roger Sunesson  
Herman Petersson  
Kevin Whidotti 
Andy Sallova 

 
 
 
 
 
 
Emil Larsson 

 
 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
 

Presidium 
Leif Larsson (C) 
Lennart Nygren (S) 
Jan R Andersson (M) 

 
Sandra Carlsson (C) 
 

 
X 
X 
X 

 
 

 

Summa  42 7  
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 

Datum  
2023-01-23 

 
 

 
 
 
 
 
§ 8  2018/614 2023.230  
 

Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i kommunens bolag 
mandatperioden 2023-2026 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i Vimmerby 
kommuns bolag. 
 

Sammanfattning 
Demokratiberedningen bedömer att gällande bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i 
bolagen fortfarande är ändamålsenliga och föreslår att de får fortsätta att gälla även fortsättnings-
vis. 
 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2023-01-10, Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i kommunens bolag 
mandatperioden 2023-2026, KS 2023.123 
Beslut DB 2022-12-19: Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i bolagen 
mandatperioden 2023-2026, KS 2022.4927 
Arvoden till styrelseledamöter i bolagen 2022 Uppräknad, KS 2022.76 
 

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen -> För åtgärd: Publicera bland styrande dokument på kommunens hemsida. 
Administrativa avdelningen -> För åtgärd: Upprätta dokumentet med uppdaterad förstasida. 
Ekonomiavdelningen 
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Kommunfullmäktige 

Datum  
2023-01-23 

 
 

 
 
 
 
 
§ 9  2015/138 2023.231  
 

Projekt SLUS - Social lokal utvecklingsstrategi för Vimmerby kommun 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Insatsfaktorerna i SLUS – Social Lokal Utvecklingsstrategi, antagen av fullmäktige 2017-10-23, 
gäller fortsatt under mandatperioden 2023-2026. 
 

Sammanfattning 
Av kommunstyrelsens beslut i ärendet framgår följande.  
 
Under 2022 har utvecklingsavdelningen inom ramen för arbete med översiktsplanen (ÖP 2050) 
analyserat de insatsfaktorer som återfinns i den sociala lokala utvecklingsstrategin för Vimmerby 
kommun (SLUS). Den huvudsakliga aktiviteten under dialogerna var att genom ett digitalt verktyg 
samla in förslag kring Vimmerby kommuns nya översiktsplan ÖP2050. Utvecklingsförslagen som 
kommit in till kommunen i samband med dialogerna återkommer ofta. Genom att analysera de 
inkomna förslagen med både kommunens vision och SLUS insatsfaktorer som grund, kan man 
konstatera att inriktningen på de gällande visionära och strategiska utvecklingsområdena är 
relevanta. Vidare kan även konstateras att den nya visionens sex fokusområden går i linje med 
SLUS sex insatsfaktorer. Den samlade slutsatsen är därför att strategin är aktuell och adderar ett 
värde till de aktiviteter och attraktionsstärkande arbete som medborgare, föreningar, näringsliv och 
kommunkoncern tillsammans och fortlöpande har och behöver bidra till. 
 
Patric Engqvist, näringslivsstrateg på utvecklingsavdelningen, föredrar ärendet och berättar om 
bakgrunden till och innebörden av SLUS. 
 

Beslutsunderlag 
Föredragning om SLUS på fullmäktige 2023-01-23, KS 2023.188 
Beslut KS 2023-01-10, Projekt SLUS - Social lokal utvecklingsstrategi för Vimmerby kommun, 
KS 2023.120 
Tjänsteskrivelse, Översyn av SLUS – Social Lokal Utvecklingsstrategi, KS 2022.4871 
Tidig sammanställning dialogtour Vimmerby kommun, KS 2022.4872 
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Datum  
2023-01-23 

 

 
 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
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Kommunfullmäktige 

Datum  
2023-01-23 

 
 

 
 
 
 
 
§ 10  2022/481 2023.232  
 

Uppdaterad grafisk profil Vimmerby kommun 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer uppdaterad grafisk profil för Vimmerby kommun. 
 

Sammanfattning 
Administrativa avdelningen har tagit fram förslag till ny grafisk profil för Vimmerby kommun. Av 
tjänsteskrivelsen, hid 2022.4867, framgår att en grafisk profil ligger till grund för användandet av 
färger, typsnitt, logotyp, bildmanér, formgivning och liknande i kommunens kommunikation.  
 
Administrativa avdelningen bedömer att Vimmerby kommuns profil behöver moderniseras och 
vara användbar i fler format och nya digitala kanaler för att skapa en gemensam kultur inom 
kommunens verksamheter. Ett syfte har också varit att Vimmerby kommun uppfattas som en 
attraktiv arbetsgivare, men också en attraktiv plats att verka och bo på.  
 
Av tjänsteskrivelse framgår vidare att uppdateringen genomförs helt i egen regi så inga extra 
ekonomiska medel behöver avsättas för införandet.  
 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2023-01-10, Uppdaterad grafisk profil Vimmerby kommun, KS 2023.119 
Uppdaterad grafisk profil Vimmerby kommun, KS 2022.4867 
Uppdaterad grafisk profil - Vimmerby kommun, KS 2022.4866 
 

Beslutet skickas till 
Administrativa avdelningen 
För åtgärd
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Datum  
2023-01-23 

 
 

 
 
 
 
 
§ 11  2023/59 2023.233  
 

Fyllnadsval av nämndeman vid Kalmar tingsrätt år 2023 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser Viktor Carlsson (C) till nämndeman till Kalmar tingsrätt  
till 2023-12-31. 
 

Sammanfattning 
Kalmar tingsrätt meddelar i skrivelse 2023-01-02 att nämndemannen Jimmy Alexandersson på 
egen begäran har entledigats från uppdraget. Tingsrätten anmodar Vimmerby kommun att utse ny 
nämndeman i hans ställe till utgången av perioden 2023. 
 
Valberedningen har tagit fram förslag till ny nämndeman. 
 

Beslutsunderlag 
Nominering till nämndemannauppdrag, KS 2023.160 
Angående val av nämndeman vid Kalmar tingsrätt - Fråga om fyllnadsval år 2023, KS 2023.1 
 

Beslutet skickas till 
Kalmar tingsrätt 
HR-avdelningen 
Administrativa avdelningen 
Viktor Carlsson 
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Kommunfullmäktige 

Datum  
2023-01-23 

 
 

 
 
 
 
 
§ 12  2022/518 2023.234  
 

Val av gode män till Lantmäteriförrättning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser följande förtroendevalda till gode män vid lantmäteriförrättning 
mandatperioden 2023-2026. 
 
Kenneth Björklund (S) 
Sofia Nilsson (C) 
Jerry Pettersson (V) 
Anders Dahlgren (M) 

 

Sammanfattning 
Enligt 4 kap. 1 § FBL ska vid fastighetsbildningsförrättning, förutom förrättningslantmätare, under 
vissa angivna förutsättningar ingå två gode män i lantmäterimyndigheten. 
 
God man skall inom kommunen vara valbar till nämndeman i tingsrätt. Upphör god man att vara 
valbar är uppdraget förfallet. Rättegångsbalkens bestämmelser om skyldighet att motta uppdrag 
som nämndeman och att kvarstå i uppdraget samt att efter avgång fortfarande tjänstgöra äger 
motsvarande tillämpning i fråga om god man. 
 
Valberedningen har tagit fram förslag till gode män till lantmäteriförrättning. 
 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Lantmäteriet 
HR-avdelningen 
Administrativa avdelningen 
Utsedda gode män 
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Kommunfullmäktige 

Datum  
2023-01-23 

 
 

 
 
 
 
 
§ 13  2022/474 2023.235  
 

Val av huvudmän till Lönneberga Tuna Vena Sparbank 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser följande förtroendevalda till huvudmän för Lönneberga Tuna Vena 
Sparbank fr o m årsstämman år 2023 t o m årsstämman år 2027. 
 
Emily Palenzuela (S)  
Ulf Svensson (C) 
Lars Johansson (V) 
Kjell Davidsson (KD) 

 

Sammanfattning 
Av Lönneberga-Tuna-Vena Sparbanks hemsida framgår att den är en fristående sparbank. Vidare 
framgår att den inte är ett aktiebolag utan kan juridiskt liknas vid en stiftelse. En sparbank drivs 
utan enskilt vinstintresse och den vinst som uppkommer fonderas. Sparbanken har inga ägare eller 
medlemmar.  
 
Av hemsidan framgår också att de som ytterst är ansvariga för sparbankens verksamhet är 
huvudmännen. De väljs enligt ett bestämt system. De väljer i sin tur bankens styrelse och styrelsen 
utser VD.  
 
Enligt tidigare besked från banken utser Vimmerby kommun fyra huvudmän. Mandaten för de 
huvudmän som idag är utsedda går ut vid sparbanksstämman 2023. 
 

Beslutet skickas till 
Lönneberga Tuna Vena Sparbank 
HR-avdelningen 
Administrativa avdelningen 
Utsedda huvudmän 
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