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Arvodesberedningens förslag till 
arvodesnivåer och placering i arvodesgrupp 
för de nya nämnderna 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker arvodesberedningens förslag i skrivelse från den 1 juli 2020 
och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Göteborgs Stads äldre samt vård- och omsorgsnämnd placeras i arvodesgrupp 3 i 
enlighet med bilaga 4 till arvodesberedningens förslag. 

2. Göteborgs Stads socialnämnder, Nordost, Centrum, Sydväst samt Hisingen placeras i 
arvodesgrupp 3 i enlighet med bilaga 4 till arvodesberedningens förslag. 

3. Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd placeras i arvodesgrupp 4 i enlighet med 
bilaga 4 till arvodesberedningens förslag. 

4. Utskott inom socialnämnderna placeras i arvodesgrupp 6 i enlighet med bilaga 4 till 
arvodesberedningens förslag. 

5. Utskott inom Göteborgs Stads äldre samt vård- och omsorgsnämnd, Göteborgs Stads 
nämnd för funktionsstöd samt miljö- och klimatnämnden placeras i arvodesgrupp 7 i 
enlighet med bilaga 4 till arvodesberedningens förslag. 

6. Nämnden för konsument- och medborgarservice placeras i arvodesgrupp 6 i enlighet 
med bilaga 4 till arvodesberedningens förslag. 

7. Reviderad förteckning med inplaceringar i arvodesgrupper i enlighet med bilaga 4 till 
arvodesberedningens förslag antas och gäller för nämnderna och utskotten i enlighet 
med punkterna 1–6 från och med den 1 januari 2021 och för övriga nämnder och 
utskott från och med den 1 januari 2023. 

 
 
Göteborg den 16 september 2020 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 

Kommunfullmäktige 
 

  
  

Handling 2020 nr 203 
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Arvodesberedningens förslag till 
arvodesnivåer och placering i arvodesgrupp 
för de nya nämnderna  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Göteborgs Stads äldre samt vård- och omsorgsnämnd placeras i arvodesgrupp 3 i 
enlighet med bilaga 4 till arvodesberedningens förslag. 

2. Göteborgs Stads socialnämnder, Nordost, Centrum, Sydväst samt Hisingen placeras i 
arvodesgrupp 3 i enlighet med bilaga 4 till arvodesberedningens förslag. 

3. Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd placeras i arvodesgrupp 4 i enlighet med 
bilaga 4 till arvodesberedningens förslag. 

4. Utskott inom socialnämnderna placeras i arvodesgrupp 6 i enlighet med bilaga 4 till 
arvodesberedningens förslag. 

5. Utskott inom Göteborgs Stads äldre samt vård- och omsorgsnämnd, Göteborgs Stads 
nämnd för funktionsstöd samt miljö- och klimatnämnden placeras i arvodesgrupp 7 i 
enlighet med bilaga 4 till arvodesberedningens förslag. 

6. Nämnden för konsument- och medborgarservice placeras i arvodesgrupp 6 i enlighet 
med bilaga 4 till arvodesberedningens förslag. 

7. Reviderad förteckning med inplaceringar i arvodesgrupper i enlighet med bilaga 4 till 
arvodesberedningens förslag antas och gäller för nämnderna och utskotten i enlighet 
med punkterna 1–6 från och med den 1 januari 2021 och för övriga nämnder och 
utskott från och med den 1 januari 2023. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav vid sitt sammanträde den 5 februari 2020, § 84 
arvodesberedningen i uppdrag att ta fram förslag till arvodesnivåer och placering i 
arvodesgrupper för de nya nämnderna. 

Arvodesberedningen lämnar förslag på placeringar i arvodesgrupper för de nya 
nämnderna, utskotten och nämnden för konsument- och medborgarservice att gälla från 
den 1 januari 2021 samt reviderad förteckning med inplaceringar i arvodesgrupper för 
övriga nämnder att gälla från den 1 januari 2023. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Den totala kostnaden för fasta arvoden för samtliga nämnder samt kommunfullmäktige är 
28 270 801 kronor per år med nuvarande arvodesgrupper och inplaceringar.  

  

Arvodesberedningen 
 

  
  

Utfärdat 2020-07-01 
Diarienummer 0498/20 
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Arvodesberedningens förslag på inplaceringar för de nya nämnderna, utskotten och 
nämnden för konsument- och medborgarservice att gälla från den 1 januari 2021 
kombinerat med den nuvarande inplaceringen för övriga nämnder samt 
kommunfullmäktige ger en totalkostnad för fasta arvoden på 24 641 651 kronor per år.  

Från och med den 1 januari 2023 då alla nämnder samt kommunfullmäktige ska 
arvoderas enligt den nya reviderade förteckningen blir den totala kostnaden för fasta 
arvoden 25 105 504 kronor per år.  

Samtliga uträkningar baseras på 2020 års grundarvode på 67 225 kronor och att de nya 
socialnämnderna kommer ha två utskott samt att äldre samt vård- och omsorgsnämnden, 
nämnd för funktionsstöd samt miljö- och klimatnämnden kommer ha ett utskott där 
ordföranden och vice ordföranden får fast arvode. Inrättas det fler utskott än ett kommer 
kostnaden för fasta arvoden öka. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 5 februari 2020, § 84 

2. Protokollsutdrag från arvodesberedningen den 18 juni 2020, § 27 

3. Nuvarande förteckning med inplaceringar i arvodesgrupper 

4. Förslag på reviderad förteckning med inplaceringar i arvodesgrupper 
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Ärendet  
Arvodesberedningen lämnar förslag på placeringar i arvodesgrupper för de nya 
nämnderna, utskotten samt nämnden för konsument- och medborgarservice att gälla från 
den 1 januari 2021 samt reviderad förteckning med inplaceringar i arvodesgrupper för 
övriga nämnder att gälla från den 1 januari 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav vid sitt sammanträde den 5 februari 2020, § 84 
arvodesberedningen i uppdrag att ta fram förslag till arvodesnivåer och placering i 
arvodesgrupper för de nya nämnderna. 

Arvodesberedningen har i samband med uppdraget gjort en översyn av samtliga 
nämnders inplaceringar. Motivet till den bredare översynen är att det ligger i linje med 
den stora omorganisation som Göteborgs Stad står inför. Det anses också lägligt då man 
är mitt i en mandatperiod vilket gör att arvodesberedningen kan lämna ett gemensamt 
förslag oberoende av valresultatet 2022. 

Arvodesberedningen föreslår att antalet arvodesgrupper minskas från nio till sju.  

Det sker ingen förändring beträffande grupp 1 (kommunfullmäktige och valberedningen) 
eller grupp 2 (kommunstyrelsen).  

I grupp 3 där stadsdelsnämnderna tidigare låg placeras nu byggnadsnämnden, 
grundskolenämnden, de fyra socialnämnderna och äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden. Byggnadsnämnden och grundskolenämnden flyttas därmed upp en 
arvodesgrupp och får ett högre fast arvode. En annan förändring beträffande grupp 3 är att 
även ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden samt socialnämnderna kommer få fast 
arvode.  

I grupp 4 placeras nämnd för funktionsstöd och trafiknämnden. Nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning, förskolenämnden samt utbildningsnämnden ligger 
kvar i grupp 4, det vill säga ingen förändring för de tre nämnderna. Trafiknämnden flyttar 
upp en arvodesgrupp och får ett högre fast arvode. 

Fastighetsnämnden och kretslopp och vattennämnden ligger kvar i grupp 5. 
Revisorskollegiet tillkommer vilket innebär att man slår ihop det som är grupp 5 och 6 i 
den nuvarande förteckningen. Presidiet i revisorskollegiet får i och med detta ett högre 
fast arvode. Det fasta arvodet för revisorerna ligger dock kvar på samma nivå. 

I grupp 6 placeras idrott- och föreningsnämnden, park- och naturnämnden, 
kulturnämnden, lokalnämnden, miljö- och klimatnämnden, nämnden för intraservice, 
nämnden för konsument- och medborgarservice samt utskott inom socialnämnderna. Det 
fasta arvodet i grupp 6 blir högre än nuvarande för samtliga nämnder som placeras där. 

I grupp 7 placeras arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun, 
valnämnden, överförmyndarnämnden, nämnden för inköp och upphandling, 
grundskolenämndens individutskott, utskott inom miljö- och klimatnämnden, utskott 
inom äldre samt vård- och omsorgsnämnd samt utskott inom nämnd för funktionsstöd. 
Detta innebär en sänkning av det fasta arvodet för valnämnden, överförmyndarnämnden 
samt nämnden för inköp och upphandling.  
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Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun samt 
grundskolenämndens individutskott ligger kvar med samma fasta arvode som tidigare. 

Inplaceringarna och övergången till den reviderade förteckningen kommer ske i två steg. 
Från och med den 1 januari 2021 kommer de nya nämnderna och utskotten inom 
Göteborgs Stads äldre samt vård- och omsorgsnämnd, Göteborgs Stads nämnd för 
funktionsstöd, Göteborgs Stads socialnämnder (Nordost, Centrum, Sydväst och Hisingen) 
arvoderas enligt det reviderade förslaget. Det nya utskottet under miljö- och 
klimatnämnden samt nämnden för konsument- och medborgarservice kommer också att 
arvoderas enligt det reviderade förslaget från den 1 januari 2021. Övriga nämnder och 
utskott ligger kvar i den gamla förteckningen av arvodesgrupper fram till  
den 1 januari 2023.  

Det kommer därmed, under en tidsperiod på två år, finnas två förteckningar med 
arvodesgrupper enligt bilaga 2 till Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar.  

 

 

 

 

Arvodesberedningen 
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Tid- och genomförandeplan för förändring av 
stadsdelsorganisationen samt komplettering 
avseende nämndstruktur 
§ 84, 1369/19 

Beslut 
Enligt yrkande från M, V, L, C och MP: 

1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att skyndsamt ta fram en utredning om fyra 
regionala nämnder som alternativ till Stadsledningskontorets förslag med en central 
nämnd, med ansvar för individ- och familjeomsorg samt övrig socialtjänst. Utredningen 
ska utgå från följande parametrar:  

a) Fyra regionala nämnder med ansvar för individ- och familjeomsorg samt övrig 
socialtjänst ska inrättas när så är möjligt. 

b) Stadsledningskontoret ges i uppdrag att skyndsamt utreda om de fyra regionala 
nämnder ska ha en gemensam förvaltning eller att varje nämnd har en egen 
förvaltning.   

c) De fyra nämnderna ska ha en geografisk indelningen motsvarande Hisingen, 
Centrum, Sydväst och Nordost.  

d) Stadsledningskontoret ges i uppdrag att återkomma med förslag på när 
stadsdelsnämnderna och social resursnämnd ska upphöra som nämnder och när de 
nya nämnderna kan inrättas. 

e) Nämnderna med ansvar för individ- och familjeomsorg ska bestå av 11 ledamöter och 
11 ersättare.  

f) Antalet individutskott i de fyra regionala nämnderna fastställs till minst 2 utskott. 
Utskotten ska bestå av 3 ledamöter och 3 ersättare.  

g) Ansvaret för fritidsverksamheten i stadsdelsnämnderna överförs med inriktning till de 
fyra regionala nämnderna eller annan nämnd om så är lämpligt.  

h) Ansvaret för stadens folkhälsoarbete och medverkan kring sociala erfarenheter i 
samhällsplaneringen överförs till de fyra socialnämnderna. En strukturerad kontakt 
med stadens fyra kompetenscenter ska upprätthållas. 

i) Ansvaret för samordning av stadens lokala trygghetsarbete överförs till de fyra 
socialnämnderna. Hänsyn ska tas till arbetet med att inrätta ett trygghetsråd under 
kommunstyrelsen.  

j) Samordningsansvaret för att hålla ihop och stärka samverkan med civilsamhället 
utifrån Överenskommelsen Göteborg överförs till de fyra regionala nämnderna.   
 

2. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att återkomma med förslag kring hur stadens 
samlade arbete kring funktionsrättsfrågor kan samlas i nämnden. 

Kommunstyrelsen 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  
  

 

 

 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokollsutdrag 2 (3) 
   
   

3. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att utreda när och hur kulturskolan ska överföras 
till grundskolenämnden. 

 

4. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att utreda om en regional socialnämnd eller 
miljö- och klimatnämnden ska ansvara för tillståndsärenden. 

5. Arvodesberedningen ges i uppdrag att ta fram förslag till arvodesnivåer och placering 
i arvodesgrupper för de nya nämnderna. 

6. Kommunstyrelsens tillsatta referensgrupp ska användas för löpande avstämningar i 
genomförandet av de nya nämnderna samt i avvecklingen av stadsdelsnämnderna. 

Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, V, L, C och MP den 31 januari 2020 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Nämnd med ansvar för äldreomsorg samt hälso- och sjukvård inrättas från 1:e januari 
2021. Nämnden ska bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. Antalet utskott i nämnden 
fastställs till 1.  

2. Nämnd med ansvar för funktionsrättsfrågor och stöd till personer med 
funktionsnedsättning inrättas från 1:e januari 2021. Nämnden ska bestå av 11 
ledamöter och 11 ersättare. Antalet utskott i nämnden fastställs till 1. Nämnden ska 
fortsatt refereras som Nämnden för funktionsstöd.  

3. Nämndernas förvaltningsledningar ska placeras utanför centrala Göteborg, i 
socioekonomiskt svagare områden, företrädesvis i befintliga lokaler. 

4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag på delegationsordningar och 
reglementen för de nya nämnderna. Delegationsgraden ska inte öka mer än motiverat 
i den beslutade nämndsorganisationen.  

5. Nämnderna för äldreomsorg samt funktionshinder ska utses i oktober 2020 för att 
nämnderna sedan ska kunna fastställa budget, delegationsordningar övriga riktlinjer 
samt välja utskott. 

6. Ansvaret för lokala äldre- och funktionshinderråd överförs till de nya facknämnderna. 
Dialog ska föras med stadens centrala råd.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den till 15 januari 2020, § 25. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 december 2019. 
Yrkande från M, V, L, C och MP samt särskilt yttrande från KD den 31 januari 2020. 
Yrkande från S och D den 5 februari 2020. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
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Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, V, L, C och MP 
den 31 januari 2020. 

Jonas Attenius (S) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från S och D 
den 5 februari 2020 och avslag på yrkande från M, V, L, C och MP den 31 januari 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna yrkandet bifallits. 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 31 januari 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 21 till kommunfullmäktige 
Stadsledningskontoret 

 

Dag för justering 
2020-02-18 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Mathias Sköld 

 

 

Ordförande 
Axel Josefson 

 

Justerande 
Daniel Bernmar 
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§ 27  Dnr 0498/20  
Uppdrag att ta fram förslag till arvodesnivåer och placering i 
arvodesgrupper för de nya nämnderna 
 

Kommunstyrelsen gav vid sitt sammanträde den 5 februari 2020, § 84, 
arvodesberedningen i uppdrag att ta fram förslag till arvodesnivåer och placering i 
arvodesgrupper för de nya nämnderna. 

De nya nämnderna är följande: 

• Göteborgs Stads äldre samt vård- och omsorgsnämnd 
• Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd 
• Göteborgs Stads socialnämnd 

o Nordost 
o Centrum 
o Sydväst 
o Hisingen  

Därutöver tillkommer utskott inom: 

• Socialnämnderna 
• Äldre samt vård- och omsorgsnämnd 
• Nämnd för funktionsstöd  
• Miljö- och klimatnämnden  

Arvodesberedningen har i samband med uppdraget gjort en översyn av samtliga 
nämnders inplaceringar. Motivet till en bredare översyn är att det ligger i linje med den 
stora omorganisation som Göteborgs Stad står inför. Det anses också lägligt då man är 
mitt i en mandatperiod vilket gör att arvodesberedningen tidigt kan lämna ett gemensamt 
förslag oberoende av valresultatet 2022.  

Förslaget innebär att antalet arvodesgrupper minskas från nio till sju.  

De nya nämndernas, nämnden för konsument- och medborgarservice samt de nya 
utskottens arvodesnivåer föreslås gälla från den 1 januari 2021. Övriga nämnders nya 
arvodesnivåer föreslås gälla från den 1 januari 2023.  

 

  

Arvodesberedningen 
 

  

Utdrag ur protokoll (nr 3) 
Sammanträdesdatum: 2020-06-18 
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Protokoll (nr 4) 
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§ 27 forts. 
 

Arvodesberedningen var enig om följande förslag: 

1. Kommunfullmäktige 
 
Ordförande  40 

1:e vice ordförande  20 

2:e vice ordförande 20 

3:e vice ordförande 20 

Gruppledare utan  40 
representation i  
kommunstyrelsen 

 

Valberednings ordförande 4 

Valberednings 1:e vice 2 
ordförande 

 
2. Kommunstyrelsen  
 

Kommunalråd  100  

 

3. Byggnadsnämnden, Grundskolenämnden, Socialnämnder, Äldre samt vård- och 
omsorgsnämnd 
 

Ordförande  22 

1:e vice ordförande  11 

2:e vice ordförande 11 

Ledamot  2   (gäller enbart för socialnämnder och byggnadsnämnden) 

Ersättare  2   (gäller enbart för socialnämnder och byggnadsnämnden) 

 

  



 

 

Arvodesberedningen 
 

  

Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2019-10-22 
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§ 27 forts. 
 

4. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, Nämnd för funktionsstöd, 
Förskolenämnden, Trafiknämnden samt Utbildningsnämnden 

Ordförande  18 

1:e vice ordförande  9 

2:e vice ordförande 9 

 

5. Fastighetsnämnden, Kretslopp och vattennämnden samt Revisorskollegiet 
 

Ordförande  16 

1:e vice ordförande  8 

2:e vice ordförande 8 

Revisor  5 

 

6. Idrott- och föreningsnämnden, Park- och naturnämnden, Kulturnämnden, 
Lokalnämnden, Miljö och klimatnämnden, Nämnden för Intraservice, Nämnden för 
konsument- och medborgarservice samt utskott inom socialnämnderna 
 

Ordförande  10 

1:e vice ordförande  5 

2:e vice ordförande 5 

 
7. Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun, 
Valnämnden, Överförmyndarnämnden, Nämnden för Inköp och upphandling, 
grundskolenämndens individutskott, utskott inom miljö- och klimatnämnden, 
utskott inom Äldre samt vård- och omsorgsnämnd samt utskott inom nämnd för 
funktionsstöd 
 

Ordförande  4 

1:e vice ordförande  2 

2:e vice ordförande 2 
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Protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2019-10-22 
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Vid protokollet 
 

Lina Isaksson 

 

Justerat 2020-06-24 
 

 

Ordförande 
Susanne Wirdemo 

 

Justerare 
Johan Svensson 

 

  



Bilaga 3 

 

1. Kommunfullmäktige 
Ordförande  40 

1 vice ordförande  20 

2 vice ordförande 20 

3 vice ordförande 20 

Gruppledare utan  40 
representation i  
kommunstyrelsen 

 

Valberednings ordförande 4 

Valberednings 1 vice 2 
ordförande 

 

2. Kommunstyrelsen 
Kommunalråd  100  

 

3. Stadsdelsnämnderna 
Ordförande  24 

1 vice ordförande  12 

2 vice ordförande 12 

Ledamot  2 

Ersättare  2 

 

4. Byggnadsnämnden, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, 
utbildningsnämnden, social resursnämnd, förskolenämnden samt 
grundskolenämnden 
Ordförande  18 

1 vice ordförande  9 

2 vice ordförande 9 

 

  



5. Fastighetsnämnden, trafiknämnden samt kretslopp och vattennämnden 
Ordförande  16 

1 vice ordförande  8 

2 vice ordförande 8 

 

6. Revisorskollegiet 
Ordförande  15 

Vice ordförande  7,5 

Revisor  5 

 

7. Idrott- och föreningsnämnden, park- och naturnämnden, kulturnämnden, 
lokalnämnden, miljö- och klimatnämnden samt nämnden för Intraservice 
Ordförande  8 

1 vice ordförande  4 

2 vice ordförande 4 

 
8. Nämnden för konsument och medborgarservice, utskott inom SDN, utskott inom 
social resursnämnd, valnämnden, överförmyndarnämnden samt inköp och 
upphandlingsnämnden 
Ordförande  6 

1 vice ordförande  3 

2 vice ordförande 3 

 

9. Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun samt 
grundskolenämndens individutskott 
Ordförande  4 

Vice ordförande  2 
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1. Kommunfullmäktige 
 
Ordförande  40 

1:e vice ordförande  20 

2:e vice ordförande 20 

3:e vice ordförande 20 

Gruppledare utan  40 
representation i  
kommunstyrelsen 

 

Valberednings ordförande 4 

Valberednings 1:e vice 2 
ordförande 

 
2. Kommunstyrelsen  
 
Kommunalråd  100  

 

3. Byggnadsnämnden, Grundskolenämnden, Socialnämnder, Äldre samt vård- och 
omsorgsnämnd 
 
Ordförande  22 

1:e vice ordförande  11 

2:e vice ordförande 11 

Ledamot  2   (gäller enbart för socialnämnder och byggnadsnämnden) 

Ersättare  2   (gäller enbart för socialnämnder och byggnadsnämnden) 

 

4. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, Nämnd för funktionsstöd, 
Förskolenämnden, Trafiknämnden samt Utbildningsnämnden 

Ordförande  18 

1:e vice ordförande  9 

2:e vice ordförande 9 

 

  



5. Fastighetsnämnden, Kretslopp och vattennämnden samt Revisorskollegiet 
 
Ordförande  16 

1:e vice ordförande  8 

2:e vice ordförande 8 

Revisor  5 

 

6. Idrott- och föreningsnämnden, Park- och naturnämnden, Kulturnämnden, Lokalnämnden, 
Miljö- och klimatnämnden, Nämnden för Intraservice, Nämnden för konsument- och 
medborgarservice samt utskott inom socialnämnderna 
 

Ordförande  10 

1:e vice ordförande  5 

2:e vice ordförande 5 

 
7. Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun, Valnämnden, 
Överförmyndarnämnden, Nämnden för Inköp och upphandling, grundskolenämndens 
individutskott, utskott inom miljö- och klimatnämnden, utskott inom Äldre samt vård- och 
omsorgsnämnd samt utskott inom nämnd för funktionsstöd 
 

Ordförande  4 

1:e vice ordförande  2 

2:e vice ordförande 2 
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