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§ 140 Dnr 2019-000226 1.1.3.1 

Ej verkställda gynnande beslut 
Socialnämndens beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden 
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut, samt 
att rapporten delges kommunfullmäktige.       

Bakgrund 
Socialnämnden är skyldig att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 
och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Skyldigheten att 
rapportera framgår i 16 kap. 6 f-g §§ SoL och 28 f-g §§ LSS. 
Följande beslut ska rapporteras en gång per kvartal: 

• Alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
dagen för respektive beslut.

• Alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre
månader efter det att verkställigheten avbröts.

Rapportering ska ske även om inte finns några ej verkställda beslut. 
Socialnämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut fram till att 
beslutet är verkställt eller avslutat av annan anledning.  
Följande beslut ska rapporteras löpande: 

• Ett beslut som har verkställts och som tidigare rapporterats som ej
verkställt.

• Ärenden som har avslutats av annan anledning.
Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre 
månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka 
typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från 
dagen för respektive beslut. 
Socialnämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom  
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§ 140, forts. 

tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare 
ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har 
förflutit från dagen för respektive beslut. 
Rapportering skall ske en gång per kvartal.  

Denna period finns det 62 ej verkställda gynnande beslut att rapportera.  
Det är 30 beslut om särskilt boende, 2 beslut om Bostad med särskild service 
servicebostad, 1 beslut om Bostad med särskild service gruppbostad, 6 beslut 
om kontaktperson LSS, 3 beslut om kontaktperson Sol, 15 beslut om 
sysselsättning, 3 beslut om ledsagarservice LSS samt 2 beslut om 
korttidsvistelse LSS. 

Denna period finns det 162 avslutade beslut som inte har verkställts på 
nytt inom tre månader att rapportera. 
Det är 11 beslut om sysselsättning SoL, 15 beslut om dagverksamhet SoL, 
131 beslut om daglig verksamhet LSS, 3 beslut om kontaktperson LSS, 1 
beslut om ledsagarservice LSS samt 1 beslut om kontaktperson SoL.            

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-10-14. 
Socialförvaltningen, rapportering av ej verkställda beslut avseende tredje 
kvartalet 2020.  
______  
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Rapportering av ej verkställda beslut gällande tredje 
kvartalet 2020 
 
Tabell 1. Ej verkställda gynnande beslut 

Typ av beslut Lagrum Datum för 
beslut 

Orsak 

Särskilt boende 
Äldre 

4 kap. 1 § SoL 2019-11-28 Brist på boendeplats. 
Erbjuden 2020-05-29, men tackat nej. 

Särskilt boende 
Äldre 

4 kap. 1 § SoL 2019-12-17 Brist på boendeplats. 
Erbjuden 2020-07-01. 

Särskilt boende 
Äldre 

4 kap. 1 § SoL 2020-01-27 Brist på boendeplats. 
Erbjuden 2020-07-06. 

Särskilt boende 
Äldre 

4 kap. 1 § SoL 2020-06-08 Brist på boendeplats. 

Särskilt boende 
Äldre 

4 kap. 1 § SoL 2020-03-27 Brist på boendeplats. 

Särskilt boende 
Äldre 

4 kap. 1 § SoL 2020-04-08 Brist på boendeplats. 
Erbjuden 2020-08-21. 

Särskilt boende 
Äldre 

4 kap. 1 § SoL 2020-03-18 Brist på boendeplats. 
Erbjuden 2020-07-15. 

Särskilt boende 
Äldre 

4 kap. 1 § SoL 2020-05-07 Brist på boendeplats. 

Särskilt boende 
Äldre 

4 kap. 1 § SoL 2020-05-11 Brist på boendeplats. 

Särskilt boende 
Äldre 

4 kap. 1 § SoL 2020-05-18 Brist på boendeplats. 

Särskilt boende 
Äldre 

4 kap. 1 § SoL 2020-05-04 Brist på boendeplats. 

Särskilt boende 
Äldre 

4 kap. 1 § SoL 2020-06-10 Brist på boendeplats. 

Särskilt boende 
Äldre 

4 kap. 1 § SoL 2020-06-10 Brist på boendeplats. 

Särskilt boende 
Äldre 

4 kap. 1 § SoL 2020-06-29 Brist på boendeplats. 
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Särskilt boende 
Demens 

4 kap. 1 § SoL 2020-01-23 Brist på boendeplats. 
Erbjuden 2020-07-22. 

Särskilt boende 
Demens 

4 kap. 1 § SoL 2020-01-29 Brist på boendeplats. 
Erbjuden 2020-07-07. 

Särskilt boende 
Demens 

4 kap. 1 § SoL 2020-02-05 Erbjuden boendeplats 2020-04-08 och 
2020-08-03, men tackat nej. 

Särskilt boende 
Demens 

4 kap. 1 § SoL 2020-02-13 Brist på boendeplats. 
Erbjuden 2020-09-02. 

Särskilt boende 
Demens 

4 kap. 1 § SoL 2020-03-05 Brist på boendeplats. 
Erbjuden 2020-08-12. 

Särskilt boende 
Demens 

4 kap. 1 § SoL 2020-03-11 Brist på boendeplats. 
Erbjuden 2020-09-09. 

Särskilt boende 
Demens 

4 kap. 1 § SoL 2020-03-19 Brist på boendeplats. 
Erbjuden 2020-09-02. 

Särskilt boende 
Demens 

4 kap. 1 § SoL 2020-03-25 Brist på boendeplats. 
Flytt annan kommun 2020-08-04. 

Särskilt boende 
Demens 

4 kap. 1 § SoL 2020-03-26 Brist på boendeplats. 
Erbjuden 2020-09-09, men tackat nej. 

Särskilt boende 
Demens 

4 kap. 1 § SoL 2020-04-09 Brist på boendeplats. 
Erbjuden 2020-09-14. 

Särskilt boende 
Demens 

4 kap. 1 § SoL 2020-05-05 Brist på boendeplats. 
Erbjuden 2020-09-29. 

Särskilt boende 
Demens 

4 kap. 1 § SoL 2020-05-07 Brist på boendeplats. 
Erbjuden 2020-09-29. 

Särskilt boende 
Demens 

4 kap. 1 § SoL 
 

2020-05-18 Brist på boendeplats. 
Erbjuden 2020-08-27. 

Särskilt boende 
Demens 

4 kap. 1 § SoL 2020-06-16 Brist på boendeplats. 
Erbjuden 2020-09-28. 

Särskilt boende 
Demens 

4 kap.1 § SoL 2020-06-16 Brist på boendeplats. 
Erbjuden 2020-10-02. 

Särskilt boende 
Psykiatri 

4 kap.1 § SoL 2019-05-08 Brist på boendeplats. 

Servicebostad 
LSS 

9 § p. 9 LSS 2019-10-14 Brist på boendeplats. 
Erbjuden 2020-09-28, väntar på svar. 

Servicebostad 
LSS 

9 § p. 9 LSS 2020-03-31 Brist på boendeplats. 

Gruppbostad 
LSS 

9 § p. 9 LSS 2019-09-10 Brist på boendeplats. 
Erbjuden 2020-08-24. 
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Sysselsättning 4 kap. 1 § SoL 2019-12-06 Inte verkställt p g a Covid och stängd 
verksamhet fr o m 2020-03-23 till 
2020-09-29. 

Sysselsättning 
 

4 kap. 1 § SoL 2020-05-01 Inte verkställt p g a Covid och stängd 
verksamhet fr o m 2020-03-23 till 
2020-09-20. 

Sysselsättning 
 

4 kap. 1 § SoL 2020-06-01 Inte verkställt p g a Covid och stängd 
verksamhet fr o m 2020-03-23 till 
2020-09-29. 

Sysselsättning 
 

4 kap. 1 § SoL 2020-06-01 Inte verkställt p g a Covid och stängd 
verksamhet fr o m 2020-03-23 till 
2020-09-29. 

Sysselsättning 4 kap. 1 § SoL 2020-02-04 Inte verkställt p g a Covid och stängd 
verksamhet fr o m 2020-03-23 till 
2020-09-29. 

Sysselsättning 4 kap. 1 § SoL 2012-09-01 Inte verkställt p g a Covid och stängd 
verksamhet fr o m 2020-03-23 till 
2020-09-29. 

Sysselsättning 4 kap. 1 § SoL 2011-09-01 Inte verkställt p g a Covid och stängd 
verksamhet fr o m 2020-03-23 till 
2020-09-29. 

Sysselsättning 4 kap. 1 § SoL 2011-09-01 Inte verkställt p g a Covid och stängd 
verksamhet fr o m 2020-03-23 till 
2020-09-29. 

Sysselsättning 4 kap. 1 § SoL 2011-11-17 Inte verkställt p g a Covid och stängd 
verksamhet fr o m 2020-03-23 till 
2020-05-18. 

Sysselsättning 4 kap. 1 § SoL 2018-07-03 Inte verkställt p g a Covid och stängd 
verksamhet fr o m 2020-03-23 till 
2020-09-29. 

Sysselsättning 4 kap. 1 § SoL 2011-09-01 Inte verkställt p g a Covid och stängd 
verksamhet fr o m 2020-03-23 till 
2020-09-29. 

Sysselsättning 4 kap. 1 § SoL 2013-04-15 Inte verkställt p g a Covid och stängd 
verksamhet fr o m 2020-03-23 till 
2020-09-20. 

Sysselsättning 4 kap. 1 § SoL 2013-06-13 Inte verkställt p g a Covid och stängd 
verksamhet fr o m 2020-03-23 till 
2020-09-20. Erbjuden att börja 202-
09-21 men är fortfarande hemma 

Sysselsättning 4 kap. 1 § SoL 2011-09-01 Inte verkställt p g a Covid och stängd 
verksamhet fr o m 2020-03-23 till 
2020-09-29. 
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Sysselsättning 4 kap. 1 § SoL 2011-09-01 Inte verkställt p g a Covid och stängd 
verksamhet fr o m 2020-03-23 till 
2020-10-04. 

Kontaktperson 
SoL 

4 kap.1 § SoL 2020-06-23 Brist på uppdragstagare. 

Kontaktperson 
SoL 

4 kap. 1 § SoL 2020-07-01 Brist på uppdragstagare 

Kontaktperson 
SoL 

4 kap. 1 § SoL 2020-05-01 Brist på uppdragstagare. 

Kontaktperson 
LSS 

9 § p. 4 LSS 2020-04-01 Brist på uppdragstagare. 

Kontaktperson 
LSS 

9 § p. 4 LSS 2020-06-05 Brist på uppdragstagare. 

Kontaktperson 
LSS 

9 § p. 4 LSS 2020-03-12 Brist på uppdragstagare. 

Kontaktperson 
LSS 

9 § p. 4 LSS 2020-06-08 Brist på uppdragstagare. 

Kontaktperson 
LSS 

9 § p. 4 LSS 2012-07-01 Brukaren har inte varit synlig för 
verkställare i Treserva 2018-2020. 
Handläggare utreder behov i nuläget. 

Kontaktperson 
LSS 

9 § p. 4 LSS 2011-09-01 Brukaren har inte varit synlig för 
verkställare i Treserva 2018-2020. 
Handläggare utreder behov i nuläget. 

Ledsagarservice 
LSS 

9 § p. 3 LSS 2013-01-01 Brukaren har inte varit synlig för 
verkställare i Treserva 2018-2020. 
Handläggare utreder behov i nuläget. 

Ledsagarservice 
LSS 

9 § p. 3 LSS 2013-01-01 Brukaren har inte varit synlig för 
verkställare i Treserva 2018-2020. 
Handläggare utreder behov i nuläget. 

Ledsagarservice 
LSS 

9 § p. 3 LSS 2020-07-01 Brist på uppdragstagare. 

Korttidsvistelse 
LSS 

9 § p. 6 LSS 2020-04-16 Uppdragstagare finns samt är matchad 
med brukaren. Brukaren vill dock ej 
påbörja insatsen i väntan på annat 
beslut från Socialförvaltningen. 

Korttidsvistelse 
LSS 

9 § p. 6 LSS 2020-01-02 Brukaren vill ej matcha eller påbörja 
insatsen under Covid 19. Brukaren är i 
riskgrupp. 
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Tabell 2. Avslutade beslut som inte har verkställts på nytt inom tre 
månader 

Typ av beslut Lagrum Datum för 
beslut 

Datum för 
avbrott 

Orsak 

Sysselsättning 4 kap. 1 § 
SoL 

2019-09-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid t o m 2020-09-29 

Sysselsättning 4 kap. 1 § 
SoL 

2019-11-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid t o m 2020-09-29. 

Sysselsättning 4 kap. 1 § 
SoL 

2020-02-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid t o m 2020-09-29 

Sysselsättning 4 kap. 1 § 
SoL 

2019-10-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid t o m 2020-09-29. 
Erbjuden att börja 2020-01-
01 men avstår p g a 
pandemin 

Sysselsättning 4 kap. 1 § 
SoL 

2019-12-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid t o m 2020-09-29 

Sysselsättning 4 kap. 1 § 
SoL 

2017-03-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid t o m 2020-09-06. 

Sysselsättning 4 kap. 1 § 
SoL 

2019-12-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid t o m 2020-09-20. 

Sysselsättning 4 kap. 1 § 
SoL 

2017-03-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid t o m 2020-09-06. 

Sysselsättning 4 kap. 1 § 
SoL 

2020-02-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid t o m 2020-09-06. 

Sysselsättning 4 kap. 1 § 
SoL 

2017-03-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid t o m 2020-09-07. 

Sysselsättning 4 kap. 1 § 
SoL 

2020-01-01 2020-03-23 Stängd verksamhet tills 
vidare p g a Covid. 

Dagverksamhet 4 kap. 1 § 
SoL 

2019-10-01 2020-03-23 Stängd verksamhet tills 
vidare p g a Covid. 

Dagverksamhet 4 kap. 1 § 
SoL 

2020-04-01 2020-03-23 Stängd verksamhet tills 
vidare p g a Covid. 

Dagverksamhet 4 kap. 1 § 
SoL 

2020-03-10 2020-03-23 Stängd verksamhet tills 
vidare p g a Covid. 

Dagverksamhet 4 kap. 1 § 
SoL 

2019-09-07 2020-03-23 Stängd verksamhet tills 
vidare p g a Covid. 

Dagverksamhet 4 kap. 1 § 
SoL 

2019-10-01 2020-03-23 Stängd verksamhet tills 
vidare p g a Covid. 



 
Härnösands kommun 
 
Socialförvaltningen 

RAPPORT 
Sida 

6(13) 

Datum 

2020-10-14 
  

  
 

 

Dagverksamhet 4 kap. 1 § 
SoL 

2015-02-23 2020-03-23 Stängd verksamhet tills 
vidare p g a Covid. 

Dagverksamhet 4 kap. 1 § 
SoL 

2020-03-02 2020-03-23 Stängd verksamhet tills 
vidare p g a Covid. 

Dagverksamhet 4 kap. 1 § 
SoL 

2020-06-01 2020-03-23 Stängd verksamhet tills 
vidare p g a Covid. 

Dagverksamhet 4 kap. 1 § 
SoL 

2019-10-25 2020-03-23 Stängd verksamhet tills 
vidare p g a Covid. 

Dagverksamhet 4 kap. 1 § 
SoL 

2019-04-16 2020-03-23 Stängd verksamhet tills 
vidare p g a Covid. 

Dagverksamhet 4 kap. 1 § 
SoL 

2019-04-16 2020-03-23 Stängd verksamhet tills 
vidare p g a Covid. 

Dagverksamhet 4 kap. 1 § 
SoL 

2019-04-25 2020-03-23 Stängd verksamhet tills 
vidare p g a Covid. 

Dagverksamhet 4 kap. 1 § 
SoL 

2019-11-28 2020-03-23 Stängd verksamhet tills 
vidare p g a Covid. 

Dagverksamhet 4 kap. 1 § 
SoL 

2019-10-01 2020-03-23 Stängd verksamhet tills 
vidare p g a Covid. 

Dagverksamhet 4 kap. 1 § 
SoL 

2020-02-21 2020-03-23 Stängd verksamhet tills 
vidare p g a Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2019-01-03 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2019-09-26 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2019-08-14 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2019-05-28 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2019-07-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2018-09-06 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2019-01-15 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2019-09-04 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2019-07-08 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2017-01-17 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 



 
Härnösands kommun 
 
Socialförvaltningen 

RAPPORT 
Sida 

7(13) 

Datum 

2020-10-14 
  

  
 

 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2014-08-05 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2016-03-18 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2014-05-12 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2014-06-10 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-08-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-03-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2019-02-13 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-01-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-08-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-01-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2016-01-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2014-09-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-07-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-02-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-02-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-02-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-02-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-02-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-12-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2015-07-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 
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2020-10-14 
  

  
 

 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2015-07-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-02-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2015-09-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-01-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2016-07-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-05-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2017-06-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-05-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-01-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-02-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-02-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2012-11-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2012-11-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2019-06-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2015-07-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2014-06-16 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2015-06-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2016-09-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2018-06-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2018-07-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 
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2020-10-14 
  

  
 

 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2015-06-13 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2015-06-13 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2015-06-13 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2012-12-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-07-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-01-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-02-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2015-06-13 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2015-06-13 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2019-06-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2016-07-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2015-05-07 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-06-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-02-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-02-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-02-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2017-06-16 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2019-07-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-01-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2018-06-28 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 
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Datum 

2020-10-14 
  

  
 

 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-10-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2019-10-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-02-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2019-04-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-01-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-02-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-04-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-04-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2012-10-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-01-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-01-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2014-08-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-01-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2015-07-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-02-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-11-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-10-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-12-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-12-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-02-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 
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Datum 

2020-10-14 
  

  
 

 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-01-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2012-12-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-02-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-01-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2011-09-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2019-01-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2016-10-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2016-09-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-02-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2015-01-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2019-05-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2014-07-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2016-07-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2016-07-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2016-04-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2016-09-02 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2018-07-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2016-07-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2019-01-02 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-02-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 
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Datum 

2020-10-14 
  

  
 

 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-02-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2016-02-26 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-02-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-02-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2013-03-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2014-11-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2016-06-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2016-06-21 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2014-12-17 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2016-09-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2016-06-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2019-06-14 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2019-06-14 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2018-11-16 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2019-06-14 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2016-06-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2018-06-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2017-11-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2020-01-13 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2017-11-17 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 
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2020-10-14 
  

  
 

 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2017-02-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2016-09-29 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2016-06-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2018-11-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2016-03-09 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2019-04-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2018-09-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2017-04-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2016-12-22 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2015-12-01 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Daglig 
verksamhet 

9 § p. 10 
LSS 

2019-06-17 2020-03-23 Stängd verksamhet p g a 
Covid. 

Kontaktperson 
LSS 

9 § p. 4 
LSS 

2019-06-01 2020-03-11 Brist på uppdragstagare. 

Kontaktperson 
LSS 

9 § p. 4 
LSS 

2019-06-28 2020-03-02 Brist på uppdragstagare. 

Kontaktperson 
LSS 

9 § p. 4 
LSS 

2019-06-01 2019-10-23 Brist på uppdragstagare. 

Kontaktperson SoL 4:1 
kap 

2019-04-07 2020-06-03 Familjen meddelade att de 
inte behöver någon 
kontaktperson 

Ledsagarservice 
LSS 

9 § p. 3 
LSS 

2019-09-19 2020-04-28 Brist på uppdragstagare. 

 



Postadress 
Härnösands kommun 
Kommunledningskontoret 
871 80 Härnösand 

Besöksadress 
Rådhuset 
Nybrogatan 8 

Hemsida 
www.harnosand.se 

Telefon 
0611-34 80 00 vx 

Organisationsnr 
212000-2403 

E-post 

kommun@harnosand.se 
Fax 

0611-34 80 30 
Bankgiro 

5576-5218 

Kommunstyrelseförvaltningen 

YTTRANDE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-11-02 

Betänkandet SOU 2020:54 En långsiktigt hållbar 
migrationspolitik 

Härnösands kommun avstår härmed att yttra sig om Kommittén om den 
framtida svenska migrationspolitikens (Migrationskommitténs) betänkande 
En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54).  

Andreas Sjölander 
Kommunstyrelsens Ordförande 

















































Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2020-09-28 10 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 149  Hembud ServaNet
(KS-2020-00821-2) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna förändringar i bolagsordning, aktieägaravtal och 
ägardirektiv enligt bifogat förslag i ärende KS-2020-00821. 

Ärendet 
Bergs Tingslags Elektriska AB (BTEA) har för avsikt att avyttra sina 
aktier i ServaNet AB. I samband med hembudsförfarande erbjuds 
Sundsvall Elnät AB att förvärva 64 aktier i ServaNet AB. 

Till följd av den förändrade ägarbilden måste bolagsordning, 
aktieägaravtal och ägardirektiv revideras. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll Kommunstyrelsen 2020-09-14 - § 158
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00821-2
• Protokollsutdrag Stadsbacken AB - 2020-04-27 - § 46
• PM-Beslut Hembud Servanet - SBAB-2020-00035-1
• Aktieägaravtal
• Ägardirektiv
• Bolagsordning Servanet

_ _ _ _ 



 

Tjänsteskrivelse 
 

 

 

 

1(2) 

 

 

Kommunstyrelsekontoret (1) 2020-09-04 KS-2020-00821-2 

Leif Rönnmark   

Ekonom, KS-ekonomi   

 

  Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

Hembud ServaNet 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna förändringar i bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv 

enligt bifogat förslag i ärende KS-2020-00821. 

Ärendet 

Bergs Tingslags Elektriska AB (BTEA) har för avsikt att avyttra sina aktier i 

ServaNet AB. I samband med hembudsförfarande erbjuds Sundsvall Elnät 

AB att förvärva 64 aktier i ServaNet AB. 

 
Till följd av den förändrade ägarbilden måste bolagsordning, aktieägaravtal 

och ägardirektiv revideras. 

 

Bakgrund 

Med anledning av att Bergs Tingslags Elektriska AB (BTEA) har för avsikt  

att avyttra sina aktier i ServaNet AB (ServaNet) har Härnösand Energi &  

Miljö AB (HEMAB), Sundsvall Elnät AB (Sundsvall Elnät), Timrå  

kommun (Timrå) och Ånge kommun (Ånge) förklarat sig vara villiga att  

köpa Bergs aktier i ServaNet i samband med hembudsförfarandet.  

Såväl Strömsunds kommun (Strömsund) som Ragunda kommun (Ragunda)  

har framfört att det inte önskar förvärva ytterligare aktier i bolaget.  

 
Till följd av den förändrade ägarbilden måste bolagsordning, aktieägaravtal 

och ägardirektiv revideras. 

 

Ärendets tidigare handläggning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30 § 178 att medge att Sundsvall 

Elnät AB använder sig av hembudsrätten i ServaNet AB i det fall Ragunda 

eller Strömsund inte önskar öka sitt ägande i ServaNet. 



   

  2(2) 

   

 2020-09-04  

 

Förvaltningens överväganden 

Vid hembudet ska BTEAs kommuns aktier fördelas proportionellt till 

nuvarande ägarandelar i bolaget. Det innebär att 64 aktier fördelas till 

Sundsvall Elnät AB. Till följd av den förändrade ägarbilden måste 

bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv revideras. Styrelsen i 

Stadsbacken AB har godkänt förändringen i styrdokumenten. 

 

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att medge att Sundsvall Elnät AB 

använder sig av hembudsrätten i ServaNet AB i det fall Ragunda eller 

Strömsund inte önskar öka sitt ägande i ServaNet. 

 

Kommunstyrelsekontoret tillstyrker förslaget till förändringar i 

bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv, till följd av den förändrade 

ägarbilden i bolaget. 

Styrdokument och juridik 

Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv i ServaNet AB. 

Jämställdhet och mångfald 

Ärendet påverkar inte kommunens arbete med jämställdhet och mångfald. 

Ekonomi 

Sundsvall Elnät AB förvärvar 64 aktier i ServaNet AB. 

 

 

Förslag till uppföljning 

Ärendet behöver inte följas upp. 

 

 

Åsa Bellander 

Kommundirektör 
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Sandra Martinsson   

Bolagsjurist   

 

  

 Styrelsen för Stadsbacken AB 

 

 

 

 

 

Hembud ServaNet 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta   

 

Ärendet 

Med anledning av att Bergs Tingslags Elektriska AB (Berg) har för avsikt 

att avyttra sina aktier i ServaNet AB (ServaNet) har Härnösand Energi & 

Miljö AB (HEMAB), Sundsvall Elnät AB (Sundsvall Elnät), Timrå 

kommun (Timrå) och Ånge kommun (Ånge) förklarat sig vara villiga att 

köpa Bergs aktier i ServaNet i samband med hembudsförfarandet. Såväl 

Strömsunds kommun (Strömsund) som Ragunda kommun (Ragunda) har 

framfört att det inte önskar förvärva ytterligare aktier i bolaget. Till följd 

av den förändrade ägarbilden måste bolagsordning, aktieägaravtal och 

ägardirektiv revideras.  

Övervägande  

Vid hembudet ska Bergs aktier fördelas i proportion till nuvarande 

ägarandelar i bolaget. Det gör att aktierna ska fördelas enligt tabellen 

nedan.  

 
 Nuvarande 

innehav 

Fördelning Avrundat Innehav 

efter 

hembud 

Sundsvall Elnät  3200 64,043 64 3264 

HEMAB 800 16,011 16 816 

Timrå 250 5,003 5 255 

Ånge 247 4,943 5 252 

Ragunda  90 0,000 0 90 

BTEA 90 -90,00 -90 0 

Strömsund 180 0,000 0 180 

SUMMA 4857 0,000 0 4857 

att till följd av ändrad ägarbild i ServaNet AB godkänna de 

nödvändiga förändringarna som föreslås i bifogade styrdokument.   
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Till följd av den ändrade ägarbilden i ServaNet måste bolagsordning, 

aktieägaravtal och ägardirektiv revideras. Kommunfullmäktige beslutade 

den 2019-09-30 § 178 att medge att Sundsvall Elnät använder sig av 

hembudsrätten i ServaNet i det fall Ragunda eller Strömsund inte önskar 

öka sitt ägande i bolaget. I samma beslut avslog kommunfullmäktige 

förslaget att delegera rätten att göra nödvändiga ändringar i ServaNets 

bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal till följd av bolagets 

ändrade ägarbild till Sundsvall Elnät. Kommunfullmäktige uppdrog istället 

till Stadsbacken AB att till fullmäktige presentera förslag på ändringar i 

dessa styrande dokument. Sådana förslag på förändringar finns 

presenterade i bifogade dokument.  

 

Beslutsunderlag  

 Bolagsordning 

 Aktieägaravtal 

 Ägardirektiv  

 Protokollsutdrag från styrelsemöte ServaNet AB 2020-01-24 § 7 

 Tjänsteskrivelse Hembud i ServaNet  

 Protokollsutdrag från styrelsemöte Sundsvall Elnät 2020-02-21 § 5 

 

 

 

 

Anders Johansson 

VD 

 

 



 

Mellan Sundsvall Elnät AB org. nr 556502-7223 (”Elnät”), Härnösand Energi & 
Miljö AB org. nr 556526-3745 (”HEMAB”), Ånge kommun org. nr 212000-2387 
(”Ånge”), Ragunda kommun org. nr 212000-2452 (”Ragunda”), Strömsunds kom-
mun org. nr 212000-2486 (”Strömsund”) och Timrå kommun org. nr. 212000-2395 
(”Timrå”) nedan var och en kallad för "Part" eller ”Aktieägare” och gemensamt för 
”Aktieägarna” eller ”Parterna” träffas följande 
 

 
avseende samverkan för drift, utveckling och försäljning av kommunikationslösningar 
i stadsnät (”Avtal”). 
 
 

 
ServaNet AB (Bolaget) bildades 2008 genom att drift, utveckling och försäljning av 
bredbandsverksamheterna i Elnät och HEMAB överfördes till det nya bolaget. Från 
och med 2010 ingår motsvarande verksamhet i Ånge kommun. Verksamheten utöka-
des 2014 till att även omfatta bredbandsverksamheterna i Bergs, Ragunda och 
Strömsunds kommuner. Sedan 2016 verkar bolaget även i Timrå Kommun. År 2020 
avvecklades Bergs delägarskap i bolaget via hembud. 
 
 

 

1.1 Detta Avtal reglerar samverkan i Bolaget mellan Aktieägarna. 
 
1.2 Genom Avtalet har Parterna för avsikt att reglera vissa frågor avseende Bola-

gets verksamhet och Parternas aktieinnehav i Bolaget. 
 

1.3 Parterna förbinder sig att dels medverka till att detta Avtal blir godkänt av Bola-
get i de delar som angår detta Bolag och dels använda sitt inflytande i Bolaget 
så att bestämmelserna i avtalet följs av Bolaget. 
 

 

 

2.1 Parterna skall äga samtliga aktier i Bolaget. Bolaget har ett aktiekapital om 4 857 
000 kr fördelat på 4 857 aktier om 1 000 kronor vardera. Aktierna fördelar sig 
enligt följande: 
 
Sundsvall Elnät AB  3 264 aktier 
Härnösand Energi & Miljö AB  816  aktier 
Ånge kommun  252  aktier 
Ragunda kommun 90 aktier 
Strömsunds kommun  180 aktier 
Timrå kommun  255  aktier 
Summa  4 857 aktier 
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2.2 Önskar ytterligare någon kommun eller något kommunägt företag inträda som 
aktieägare i Bolaget, och delta i verksamheten under samma förutsättningar 
som Parterna, skall aktieteckning i första hand ske genom riktad nyemission. 
Den nye aktieägarens aktieinnehav skall därvid anpassas till övriga delägares ak-
tieinnehav med hänsyn tagen till den nye delägarens omfattning av stadsnäts-
verksamheten. 
 

2.3 Nya aktieägare skall förklara sig beredda att inträda som delägare bland övriga 
delägare i Avtalet samt godkänna anslutande avtal med åtföljande rättigheter 
och skyldigheter. 
 

 

 

3.1 Bolagsordningen skall ha det innehåll som framgår av bilaga till detta avtal. 
 

3.2 Vid bristande överensstämmelse mellan bolagsordningen och Avtalet skall Av-
talet äga företräde. 
 

 

 

4.1 Bolagets styrelse skall bestå av 6 styrelseledamöter och 3 suppleanter. Parterna 
förbinder sig att tillse att av dem nominerade styrelseledamöter och suppleanter 
iakttar bestämmelserna i detta Aktieägaravtal. 
 

4.2 Av styrelseledamöterna skall Elnät äga rätt att nominera tre (3) ledamöter,  
HEMAB två (2) ledamöter och Ånge en (1) ledamot. Strömsund äger rätt att 
nominera en (1) suppleant, Ragunda en (1) suppleant och Timrå en (1)  
suppleant. Elnät äger rätt att utse ordföranden i styrelsen och HEMAB att utse 
vice ordföranden.  
 

4.3 Parterna emellan skall jäv ej anses föreligga vid behandling av frågor i styrelsen 
som rör förhållande mellan Bolaget och Part. 
 

4.4 Styrelsemöten i Bolaget skall hållas minst fyra (4) gånger per år samt därutöver 
senast inom två (2) veckor efter det att någon av Parterna framställt begäran 
därom till styrelsens ordförande. 
 

4.5 För giltigt styrelsebeslut i följande frågor krävs att styrelsen varit fulltalig och 
enig. 
a. Förslag till bolagsstämma om ändring av bolagsordning  
b. Förslag till bolagsstämma om ändring av bolagets aktiekapital 
c. Förslag till bolagsstämma om ändring av verksamhetens inriktning 
d. Fastställande av budget och affärsplan för varje år 
e. Ingående av avtal/överenskommelse, vilken – oavsett kontraktsvärdet – är 

av strategisk eller principiell betydelse 
 

Om beslut i fråga, där enighet enligt ovan krävs, ej kan fattas beroende på att 
styrelseledamot inte är närvarande vid sammanträdet eller om enighet eljest ej 
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uppnås, skall ärendet bordläggas och avgöras vid ett styrelsesammanträde att 
hållas tidigast två och senast fyra veckor därefter på tid som ordföranden be-
stämmer. Uppnås ej heller vid detta senare styrelsesammanträde enighet skall, 
på yrkande av styrelseledamot, frågan hänskjutas till avgörande på bolags-
stämma, att hållas tidigast två och senast fyra veckor därefter på tid som ordfö-
randen bestämmer. 
 
 

 

5.1 Verkställande direktören skall utses av styrelsen. Beslut härom skall föregås av 
samråd mellan Parterna. 
 

  

 

6.1 Var och en av Parterna har rätt att nominera en revisor och en revisorssupple-
ant som skall utses av bolagsstämman. Minst en revisor och revisorssuppleant 
skall vara auktoriserade. 
 

 

 

7.1 Kommunfullmäktige i Sundsvall och i Härnösand har rätt att utse vardera en 
lekmannarevisor.   
  

 

 

8.1 Firman tecknas av styrelsen eller av två styrelseledamöter i förening eller av en 
styrelseledamot och verkställande direktören i förening. Verkställande direktö-
ren äger alltid rätt att teckna firman inom ramen för den löpande förvaltningen.  

 
 

 

9.1 Bolagets skyldighet att enligt gällande arkivlagstiftning föra arkiv skall fullgöras 
av arkivmyndigheten i Sundsvall. 
 

 

 

10.1 Avtalet träder i kraft när det undertecknats av Parterna. 
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11.1 Avtalet gäller till utgången av år 2021 för det fall ingendera av parten sagt upp 
avtalet till upphörande senast tolv (12) månader före avtalstidens utgång för-
längs avtalstiden med 1 år i sänder, med arton (18) månaders uppsägningstid. 
 

11.2 För det fall någon av Parterna säger upp Avtalet till upphörande, utan att av-
talsbrott föreligger, skall denne erbjuda övriga Parter aktierna i Bolaget till akti-
ernas substansvärde, det vill säga Bolagets bokförda tillgångar minus bokförda 
skulder delat med antalet aktier. Aktierna fördelas mellan övriga Parter i pro-
portion till deras aktieinnehav. 
 

11.3 För det fall att Part begått väsentligt avtalsbrott, och inte efter skriftligt påpe-
kande vidtar rättelse inom trettio (30) dagar, skall övriga Parter äga rätt att säga 
upp Avtalet till omedelbart upphörande. I sådant fall skall den Part som begått 
avtalsbrottet vara skyldig att överlåta aktierna i Bolaget till övriga Parter för det 
vid tiden samlade kvotvärdet av de aktuella aktierna samt därutöver ersätta de 
andra Parterna för den skada som avtalsbrottet föranlett. Aktierna fördelas mel-
lan övriga Parter i proportion till deras aktieinnehav. 
 
 

 

12.1 I de fall Parterna önskar utnyttja Bolagets tjänster för olika uppgifter i Parternas 
övriga verksamhet skall avtal för sådana uppdrag och åtaganden träffas för 
varje särskilt fall på affärsmässiga grunder. 
 

12.2 Ändringar och tillägg till detta Avtal skall vara skriftligt avfattade och under-
tecknade av behörig företrädare för varje Part för att vara bindande 
 

12.3 Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag skall inte äga tillämpning på 
detta Avtal 
 

12.4 Eventuella tvister mellan Parterna i anledning av detta Avtal, vilka inte kan lö-
sas genom förhandlingar mellan Parterna, skall avgöras med tillämpning av 
svensk rätt med Sundsvall tingsrätt som första instans. 
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Detta avtal har upprättats i sex exemplar av vilka parterna tagit var sitt 
 
 
 
Sundsvall den...... 
 
  
.................................................    ................................................. 
Sundsvall Elnät AB                            Sundsvall Elnät AB 
  
  
  
Härnösand den...... 
  
  
.................................................    ................................................. 
Härnösand Energi & Miljö AB              Härnösand Energi & Miljö AB 
 
  
  
Ånge den...... 
  
  
.................................................    ................................................. 
Ånge kommun               Ånge kommun 
 
 
Strömsund den...... 
 
 
…………………………….. ………………………………… 
Strömsund kommun  Strömsund kommun 
 
 
Hammarstrand den...... 
 
 
……………………………. ………………………………… 
Ragunda Kommun  Ragunda kommun 
 
 
Timrå den...... 
 
 
……………………………. …………………………………. 
Timrå kommun  Timrå kommun 



  
 

  

    

    

 

 

Detta ägardirektiv avser ServaNet AB, (556765-9296), (nedan kallat bolaget) och har 
fastställts på bolagsstämma 20XX-XX-XX. 
 

 

Bolaget ägs av Härnösand Energi & Miljö AB, Ragunda kommun, Sundsvall Elnät AB, 
Strömsunds kommun, Timrå kommun och Ånge kommun.  
 
Bolaget är en del av ägarnas verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta det 
kommunala ägandet. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, 
av direktiv som fastställts av bolagsstämma.  
 
Bolagets verksamhet bedrivs på en marknad och kan sålunda vara utsatt för konkurrens 
och kommersiella krafter i långt större omfattning än annan kommunal verksamhet. 
 

 

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv från 
bolagsstämma, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, aktieägaravtal, mot 
tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och 
offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse. 
 
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen och aktieägaravtal. 
 

 

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelserna i 
ägarkommunerna.  
 
Kommunstyrelserna har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i 
övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna den information om 
verksamheten som kommunstyrelserna begär. Den närmare omfattningen av 
informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse. 
 

 

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till 
ägarna får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning eller utelämnande 
skett.  
 
 



 ( ) 

     

 

 

 

ServaNet AB är ett kommunägt bolag som därmed ska erbjuda insyn från medborgarnas 
sida.  
 
Den grundläggande uppgiften är att ansvara för drift, utveckling och försäljning av 
kommunikationslösningar i öppna, konkurrenskraftiga bredbandsnät i ägarkommunerna, 
samt vid behov bygga ut det befintliga svartfibernätet på uppdrag av ägarna. Kunderna 
ska erbjudas god kvalitet, störningsfria leveranser och närhet. Låga priser ska prioriteras 
före hög avkastning.  
 
Bolaget ska drivas affärsmässigt, ansvarsfullt och kostnadseffektivt med högt ställda krav 
på långsiktighet i ekonomiska överväganden, god arbetsmiljö, miljöhänsyn och hållbarhet 
i ett socialt perspektiv. Bolaget ska vara en god samhällsaktör där hållbart företagande 
och etiska förhållningssätt bidrar till samhällsutvecklingen i ett helhetsperspektiv.  
Bolagets agerande har betydelse inte bara för medarbetare och kunder utan för alla som 
påverkas av dess verksamhet. Bolaget kan i samverkan med andra bidra med insatser för 
aktuella utmaningar i samhället.  
 
Bolaget ska engagera sig i utvecklingsarbete som rör nya informationstekniska lösningar 
och därmed ge inspiration för nytänkande.  
 
För utveckling av regionen ska bolaget samverka med andra kommunala verksamheter, 
kunder, företag, myndigheter och med närliggande kommuner utanför ägarkretsen.  
 

 

Bolaget ska vara behjälpligt med att uppfylla målen i ägarkommunernas bredbandspolicys 
samt samordna utbyggnadsprojekt av fibernätet. Möjligheter till extern finansiering ska 
undersökas. 
 

 

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten 
täcks genom intäkter från bolagets kunder.  
 
Bolaget ska nå ett resultat i verksamheten som motsvarar minst 2 % av omsättningen. 
 
Bolaget ska eftersträva att vid varje tillfälle ha en soliditet på minst 30 %. 
 

 

Bolagets verksamhet finansieras via intäkter från bolagets kunder.  
 
Finansiering ska i normalfallet ske med egna medel. Vid behov kan extern 
lånefinansiering direkt från den finansiella marknaden ske, eventuellt i kombination med 
insatt eget kapital från delägarna. 
 



 ( ) 

     

 

 

 

Bolaget ska följa Sundsvalls kommuns finanspolicy och ska ingå i Sundsvalls kommuns 
koncernkontorutin.  
 
Företaget har rätt att placera eventuellt överskott av likvida medel hos annan om bättre 
förräntning kan erhållas än vid placering på koncernkontot. 
 
Företaget har inte rätt att pantsätta tillgångar för något ändamål. 
 

 

Ägarna ska fortlöpande hållas informerade av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska 
initiera möten med ägarna om omständigheterna så påkallar.  
 
Bolaget ska till ägarna redovisa bolagets ställning och resultat per den 30/4, 31/8 och 
31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarna på viktigare omständigheter och 
förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet. 
 
Ägarna ska utan anmodan få del av  

- protokoll från bolagsstämma 

- protokoll från styrelsesammanträde 

- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från 
lekmannarevisor. 

Bolagets ordförande, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med 
företrädare för ägarna när så påkallas.  
 

 

Stor vikt ska läggas vid helhetssyn och samverkan med ägarna, i såväl löpande arbete som 
utvecklingsfrågor.  
 
Företaget ska därtill ha en aktiv dialog och samverkan med ägarna gällande ekonomi, 
marknadsföringsfrågor med mera. 
 

 

Bolaget har skyldighet att bistå ägarnas organisation för extraordinära händelser. Bolaget 
ska även upprätta en egen plan för extraordinära händelser, revidera planen årligen och se 
till att planen bygger på riskanalyser inom verksamheten. 
 

 

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste fyra 
räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan 
och budget ska tillställas ägarna senast den 1/11. 
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Bolaget ska årligen senast 30/4 hålla ordinarie bolagsstämma (årsstämma). 
 
Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske.  
 

 

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, 
redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i 
bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.  
 
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsernas 
uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till 
lekmannarevisorernas granskning. 
 

 

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida 
bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i 
bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör 
ram för verksamheten.  
 
Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden 
som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina 
iakttagelser med bolagets ägare. 



 

 

 Bolagets firma är ServaNet AB.  
 

 

 Styrelsen skall ha sitt säte i Sundsvall. 
 

 

 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i inhyrda svartfibernät ansvara för drift, 
utveckling och försäljning av kommunikationslösningar i öppna, konkurrenskraftiga 
stadsnät samt vid behov bygga ut det befintliga svartfibernätet på uppdrag av dess 
ägare. 
 

 

 Ägarnas syfte med bolaget är att, med bibehållet lokalt ägande av svartfibernäten, skapa 
ökade förutsättningar för stadsnätens verksamhet och tillhandahålla en öppen, robust 
och framtidssäker ICT-infrastruktur (Information and Communication Technology) 
tillgänglig för alla. 

 
 Bolaget skall i huvudsak verka utifrån ett regionalt perspektiv. 

 
 

Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsande villkor som 
skulle ha gällt för det fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta 
innebär att bolaget kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl inom ramen för det 
kommunala ändamålet med bolagets verksamhet (den kommunala kompetensen) samt 
med efterlevnad av de befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala 
förvaltningen.  

 
 Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den utsträckning 

författningsreglerade undantag så medger. 
 

 

 Aktiekapitalet skall utgöra lägst SEK 4 000 000 och högst SEK 16 000 000.  
 

 

 Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 4 000 och högst 16 000. 
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 Styrelsen skall bestå av sex ledamöter samt tre suppleanter. 

 
Kommunfullmäktige i Sundsvall skall utse tre ledamöter. Kommunfullmäktige i 
Härnösand skall utse två ledamöter. Kommunfullmäktige i Ånge skall utse en ledamot. 
Kommunfullmäktige i Strömsund, Ragunda och Timrå kommuner utser var sin 
suppleant. 

 
 Styrelseordförande utses av kommunfullmäktige i Sundsvall. Övrig konstituering sker 

inom styrelsen. 
 

 

 För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman minst en revisor.  
 

 

 För samma period som gäller för bolagets revisor utses av bolagsstämman två 
lekmannarevisorer. 
 

 

 Kallelse till årsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman. 
 

 

 På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 
1. Val av ordförande vid stämman; 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3. Val av en eller två justeringsmän; 
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
5. Godkännande av dagordning. 
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport. 
7. Beslut om  

a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall 
koncernresultat- och koncernbalansräkningen; 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen; 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen med suppleanter, revisor och 

lekmannarevisorer.   
9. I förekommande fall val av revisor. 
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10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, ordförande och vice ordförande i 
styrelsen. 

11. I förekommande fall val av lekmannarevisorer. 
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman att besluta enligt aktiebolagslagen 

eller bolagsordningen. 
 
 

 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 
 

 

 Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda 
aktier utan begränsning i röstetalet. 
 

 

 Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast 
hembjudas aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. 
Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift 
lämnas om den betingade köpeskillingen. 

 
 När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta 

till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för 
bolaget, med en anmodan till den som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen 
framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos 
styrelsen om akties övergång. Lösningsrätten ska inte kunna utnyttjas för ett mindre 
antal aktier än erbjudandet omfattar. 

 
 Anmäler sig flera Lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan fördelas i 

proportion till deras tidigare innehav. Vid fördelningen ska gälla att avrundning sker 
uppåt eller nedåt till närmast heltal aktier. Lösenbeloppet ska, där aktierna förvärvas 
genom köp, maximalt utgöras av köpeskillingen enligt erbjudandet. Lösenbeloppet ska 
erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt av aktieägarna 
eller genom dom i allmän domstol med Härnösands Tingsrätt som första instans.  

 
 Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, 

som, om parterna inte kommer överens, bestämmes i den ordning lagen (1999:116) om 
skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den 
tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. Talan i fråga om inlösen skall väckas inom 
högst två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolaget. 

 
 Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller 

lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad 
för aktien. 
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 Vid bolagets likvidation skall bolagets behållna tillgångar utskiftas bland aktieägarna. 
 

 Bolaget skall inhämta fullmäktiges i de kommuner som är direkta eller indirekta ägare i 
bolaget ställningstagande innan sådana beslut fattats i verksamheten som är av 
principiell betydelse eller annars av större vikt. 

 

 Denna bolagsordning får inte ändras utan medgivande av kommunfullmäktige i 
Sundsvall, Härnösand, Ånge, Strömsund, Ragunda och Timrå.  



Från: mayors@pcf.city.hiroshima.jp 
Skickat: den 27 oktober 2020 11:56 
Till: kommun@harnosand.se 
Ämne: Mayors for Peace News Flash (October 2020) No.130 
Bifogade filer: MfP_News_Flash_October2020_E.pdf 

Dear member cities and supporters of Mayors for Peace, 

Thank you for your ongoing support. 
Please find attached some recent news related to our activities. 

If you have trouble opening the attached PDF file, you can view it on our website at: 
http://www.mayorsforpeace.org/english/statement/mailmag/pdf/News_2010_E.pdf 

<<This month’s Mayors for Peace News Flash>> 
- Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons to enter into force!
- Invitation for the Children’s Art Competition “Peaceful Towns” 2020
- Secretary General Koizumi visits two embassies to ask for support to expand membership
- Member city recruitment model cases
- Mayors for Peace Member Cities - 7,961 cities in 164 countries/regions
- Member City activities
- Regional chapter activities
- Events Commemorating 2020 International Day of Peace
- Request to promote various measures based on the Mayors for Peace Action Plan
- Call for input: examples of initiatives to foster peace-seeking spirit
- Request for payment of the 2020 Mayors for Peace membership fee
- Peace news from Hiroshima (provided by the Hiroshima Peace Media Center of the CHUGOKU
SHIMBUN)
- Mayors for Peace collaboration with “the Hibakusha Appeal” signature campaign

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 
If you have any comments or questions, please contact us at: 
Mayors for Peace Secretariat 
1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima 730-0811 Japan
Tel: +81-82-242-7821 Fax: +81-82-242-7452
Email: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

http://www.mayorsforpeace.org/english/statement/mailmag/pdf/News_2010_E.pdf
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons to enter into force! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mayors for Peace wholeheartedly welcomes the historic event of the number of states ratifying the Treaty on the 

Prohibition of Nuclear Weapons reaching 50 on October 24, ensuring its entry into force. The hibakusha, the 

atomic bomb survivors, have been appealing for the abolition of nuclear weapons for many years, despite their 

physical and emotional trauma. We must never forget that their voices have pushed international society forward 

and led to the conclusion of the treaty. 

 

To mark this significant occasion, we have drafted an Open Letter appealing to make the treaty a comprehensive 

and fully effective legally binding instrument, and to accelerate the abolition of nuclear weapons by this treaty. 

The Open Letter has been sent to UN officials, all UN Member States, and all Mayors for Peace member cities. 

 

▼ Open Letter from Mayors for Peace: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/statement/openletter/201025_openletter.html 

 

Please share this Open Letter with as many people as possible, such as governmental representatives and civil 

society partners in your community. 

Table of Contents 

➢ Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons to enter into force! 
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➢ Request to promote various measures based on the Mayors for Peace Action Plan 
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➢ Request for payment of the 2020 Mayors for Peace membership fee 

➢ Peace news from Hiroshima (provided by the Hiroshima Peace Media Center of the 

CHUGOKU SHIMBUN) 

➢ Mayors for Peace collaboration with “the Hibakusha Appeal” signature campaign 

October 2020 / No.130 

  

   

Mayors for Peace Member Cities 

7,961 cities 

in 164 countries and regions 

(as of October 1, 2020) 

Help us achieve 10,000 member cities! 

Check our website and follow us on SNS: 

Website    

http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html 

Facebook     

https://www.facebook.com/mayorsforpeace 

Twitter     

https://twitter.com/Mayors4Peace 
“Like” and share our Facebook and Twitter posts to 
help spread awareness of our mission. 

http://www.mayorsforpeace.org/english/statement/openletter/201025_openletter.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html
https://www.facebook.com/mayorsforpeace
https://twitter.com/Mayors4Peace
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To commemorate this occasion, Mayors for Peace held a special ceremony in the evening of the following day, 

October 25.  

 

Mayor Matsui of Hiroshima, President of 

Mayors for Peace, and its Secretary 

General Mr. Koizumi welcomed youth 

gathered to attend the ceremony with 

candles in their hands in front of the 

Cenotaph for the A-bomb Victims. These 

young people are students actively 

engaged in peace activities in Hiroshima, 

namely the Abolition of Nuclear Weapons! 

Signature Campaign (petition drives held 

in the streets) and the Youth Peace 

Volunteer program (taking visitors from 

overseas for English-language tours of 

Peace Memorial Park). 

 

 

 

At the beginning of the ceremony, President Matsui gave opening remarks including these words of 

encouragement: “Students engaged in peace activities are here with me today to express their determination for 

action in the future. May their actions demonstrate to the people of the world that being free from nuclear weapons 

is the way this world should be. May such thinking become a global standard, that will lead people to take action 

based on such peace-seeking-spirit in their daily lives. This is my sincere desire.” Young students then reported 

to the victims with their candles lit, that the long-awaited treaty's entry into force is now ensured.  

 

 

 

In their speech, representatives of youth stated: “For many years, many citizens all around the globe extensively 

sought greater understanding of hibakusha’s messages that ‘no one else should suffer as we have.’ We would like 

to rejoice that such efforts have been successful, and led to ensure the treaty’s entry into force. On the other hand, 

we are now confronted with a significant challenge—that is, what we, the young generation, can do to encourage 

international society, including nuclear-armed states, to make steady progress toward the abolition of nuclear 

weapons.” They pledged to continue working to realize a world free of nuclear weapons, and to have more and 

more people of the world share in the spirit of Hiroshima. 

 

▼ Read the full text of President Matsui’s opening remarks: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/data/2020/candle/Speech_by_Kazumi_Matsui.pdf 

 

▼ Read the full text of the speech by youth engaged in peace activities in Hiroshima: 

http://www.mayorsforpeace.org/english//whatsnew/news/data/2020/candle/Speech_by_youth.pdf 

 
 
 

Youth attending the ceremony with candles in their hands 

President Matsui’s opening remarks Speech by youth engaged in peace activities 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/data/2020/candle/Speech_by_Kazumi_Matsui.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/data/2020/candle/Speech_by_youth.pdf
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■Invitation for the Children’s Art Competition “Peaceful Towns” 2020 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayors for Peace has put emphasis on peace education to raise awareness among future generations as part of its 

intensified efforts outlined in the Action Plan from 2017 to 2020, which was adopted at the 9th General Conference. 

In order to further promote peace education in member cities, Mayors for Peace holds an annual art competition on 

the theme of “Peaceful Towns” for children in all these cities. 

 

Please advertise this competition widely among schools and other organizations in your city. Member cities are 

asked to accept entries from interested local applicants, select up to 5 artworks for Category 1 (6-10 year olds) and 

Category 2 (11-15 year olds), and submit the scanned artworks in PDF along with the other required documents by 

email to the Mayors for Peace Secretariat by the designated deadline. 

  

▼Details of the competition on the Mayors for Peace Website : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects/2020_Art_Competition.html 

 

▼Submission Deadline: 

5:00 PM (Japan Standard Time), Friday, November 20, 2020 

 

▼Submission: 

Email the application materials to the Mayors for Peace Secretariat at mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prize-winning works of the 2019 competition 

http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects/2020_Art_Competition.html
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■Secretary General Koizumi visits two embassies to ask for support to expand 

membership 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
On October 15, Mr. Takashi Koizumi, Secretary General of Mayors for Peace, visited the Embassy of the 

Argentine Republic and the Royal Norwegian Embassy in Tokyo. 

 

During the visits, Secretary General Koizumi explained about Mayors for Peace and our recent initiatives, while 

also expressing gratitude for both countries’ long-term support for Mayors for Peace activities. In addition, 

Secretary General Koizumi requested their continued support to expand our network in their countries.  

 

Both Ambassadors showed deep understanding for Mayors for Peace. H.E. Mr. Alan Claudio Beraud, 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Argentine Republic to Japan, pointed out that there are 

almost 100 member cities in Argentina, and expressed that he would like to support Mayors for Peace to achieve 

200 member cities as the organization’s next goal in Argentina. In addition, H.E. Ms. Inga M. W. Nyhamar, 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Norway to Japan said that she was surprised 

that more than 100 cities in Norway are already members. She also explained that in Norway, the national 

government is not generally involved in local government directly, but said that she would like to continue to call 

on municipalities for their support to increase the number of member cities. Both countries’ ambassadors showed 

their willingness to support Mayors for Peace initiatives, leading to meaningful meetings. 

 

Mayors for Peace has been working on recruiting member cities actively to achieve 10,000 member cities, and 

we plan to continue recruiting member cities through embassies. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(With Ambassador Nyhamar of Norway to Japan) 

 
(With Ambassador Beraud of Argentine to Japan) 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■Member city recruitment model cases  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mayors for Peace aims to achieve 10,000 member cities to foster international public support for the realization 

of a world without nuclear weapons. To encourage recruitment of new members, we showcase model cases that 

have led to gaining new members. 

 
 

<Model case in the Netherlands> 

In this year, which marks the 75th year since the atomic bombings, Mayor Geert van Rumund of Wageningen 

sent a letter to 218 cities in the Netherlands that were not yet members of Mayors for Peace to join the network. 

The letter highlights that, just as with the threat posed to civil society by COVID-19, solidarity among 

municipalities against the threat of nuclear weapons is vital. This letter has so far resulted in 10 new member 

cities from the Netherlands. 

 

 

Please take inspiration from the model cases that we introduce here to invite other cities in your country, as well 

as your sister cities and any other cities with which you have relations to join Mayors for Peace. You can 

download a letter of request and document pack (ten languages) below. 

 

▼Letters of request to join Mayors for Peace and documents packs 

http://www.mayorsforpeace.org/english/outlines/join.html#section01 

 

The Secretariat is looking for model cases of recruiting new members. We would like to share cases which will 

encourage other member cities in the News Flash. Please contact us if your city has any model cases. 

Email: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■Mayors for Peace member cities - 7,961 cities in 164 countries/regions 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
On October 1, we gained 7 new member cities, bringing our total membership to 7,961. We thank all involved in 

promoting expanded membership for their invaluable support. Below is the breakdown of the new members. 

 

Country New Members Total Remarks 

Jordan 1 12 

Thanks to efforts by the Ambassador of Jordan to Japan in 

cooperation with the Ministry of Foreign Affairs and 

Ministry of Local Management in Jordan. 

Belgium 2 395 Thanks to efforts by Ypres, a Vice President and Lead City. 

Germany 1 697 
Thanks to efforts by Hannover, a Vice President and Lead 

City. 

Netherlands 3 161 Thanks to efforts by a member city in the Netherlands. 

 

▼List of New Members (PDF): 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/03_newmembers/2020/newmembers2010_en.pdf 

 

 

▼Membership by country 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/01_monthly_updating/07_membership_by_country_en.pdf 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.mayorsforpeace.org/english/outlines/join.html#section01
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/03_newmembers/2020/newmembers2010_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/01_monthly_updating/07_membership_by_country_en.pdf
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■Member City activities  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
<Ringsaker, Norway> 

“Bike for Peace” trip in Norway 
<Report by Mr. Thomas Eriksen, local councilor of Ringsaker> 

 
The Ringsaker kommune (local council), Norway has been actively engaged in the country’s demilitarization, and 

also in recruiting Norwegian municipalities to join the Mayors for Peace network. 

 

Ringsaker was visited by representatives of Bike 

for Peace and Mayors for Peace in September 

2020. Mr. Tore Naerland (Bike for Peace) and Mr. 

Thore Vestby (former Mayor of Frogn) visited 

two towns in Ringsaker: Brumunddal and Moelv, 

by bicycle, to make an appeal and discuss with 

local politicians on prohibiting nuclear weapons. 

This bike trip's main purpose was to have 

Norwegian municipalities endorse a Joint Appeal 

addressed to the Norwegian Prime Minister and 

the Norwegian government urging them to 

prohibit nuclear weapons in the country, and also 

to encourage Norwegian municipalities to join 

Mayors for Peace. On the first day of their bike 

trip, Ringsaker had the honour to welcome 

Ambassador Yerkin Akhinzhanov of Kazakhstan 

in Norway and other embassy officials who 

joined. 

 

During their journey, Mr. Naerland and Mr. Vestby visited other cities in Norway―Lillehammer, Gjøvik, Hamar, 

Stange, Løten, Elverum, Flisa, Årnes and Grue og Kongsvinger―encouraging local authorities to join in the 

appeal and make action with them. 

 

 

<Isfahan, Iran> 

Event in Isfahan to celebrate the International Day of Peace  
<Report by Mr. Iman Hojati, the City of Isfahan> 

 
On the occasion of the International Day of Peace, 21st September, Isfahan municipality held an event with the 

presence of a group of Syrian, Iraqi and Afghan children living in Isfahan to celebrate this day and send the 

message of peace to the world. The mayor of Isfahan and other attendees symbolically released pigeons from the 

Centre for International Cooperation of Isfahan and planted olive trees to mark the Day. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Photos: Courtesy of the Ringsaker kommune) 

(Photos: courtesy of the City of Isfahan) 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■Regional chapter activities 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
<West Australia> 

Tree planting ceremonies and events in Western Australian cities 

<Report from Fremantle, Australia> 

 

Hundreds of people in the South West of Western Australia have been inspired by the stories from hibaku-jumoku, 

second-generation A-bombed trees, grown from seeds brought to Fremantle in 2014. Now healthy saplings, the 

Gingko biloba trees were honoured and planted in seven South West cities’ parks, with formal ceremonies and 

plaque unveilings held on Hiroshima Day, Nagasaki Day, and International Peace Day 2020. Various events were 

attended by mayors and dignitaries, staff and school children, and many locals, including Indigenous elders who 

bestowed welcomes and blessings, attracting local media coverage. 

 

Some photos from the seven events show the relaxed attitude to social distancing rules compared to many other 

places in the world, thanks to there being no community-transmission, for now. We hope this ease of gathering in 

peaceful sharing will extend to all places on our precious planet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversations continue to grow understanding of the plantings’ themes of peace, resilience, and hope for a Treaty 

on the Prohibition of Nuclear Weapons to come into force. 

 

▼Click the link below to see the full article with links to media coverage: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/2020Sep_AU.html 

 

 

 

<<PLEASE SEND US INFORMATION ABOUT YOUR CITY’S PEACE ACTIVITIES>> 

Please help us tell others about what you are doing! We can create a link to your city’s website or the website of 

your peace event to share the activities with other member cities. Please send us information including the date, 

venue, organizers and a description of the event result. We look forward to receiving information from your city. 

 

▼Please send a report about your event to the Mayors for Peace Secretariat at: 

mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

 

▼List of peace events as based on those in the Mayors for Peace Action Plan (in September): 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/04_list_of_activities/monthly/2020_September_List_of_Activities_en.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Photos: courtesy of the City of Fremantle) 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/2020Sep_AU.html
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/04_list_of_activities/monthly/2020_September_List_of_Activities_en.pdf
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----------------------------------------------------------------------------------------- 
■Events Commemorating 2020 International Day of Peace 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
The United Nations has established September 21 as a fixed International Day of Peace (IDP) and an annual day of 

non-violence and cease-fire. Mayors for Peace has been a long-time supporter of the IDP and this year again all 

member cities were encouraged to commemorate the IDP. 

 

In Hiroshima and member cities around the world, various commemorative 

events were held, including the ones in the above articles. 

 

▼Reports from member cities: 

-West Australia 

-Ypres, Belgium 

-Isfahan, Iran 

-Akita, Urayasu*, Matsumoto, Takayama*, Motosu*, Gero, Ise, Hirakata,  

Takarazuka*, Hiroshima and Nagasaki*, Japan (*all in Japanese) 

-UK and Ireland Chapter 

 

▼Events Commemorating 2020 International Day of Peace (Mayors for Peace Website): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/200921_news.html 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■Request to promote various measures based on the Mayors for Peace Action 
Plan (2017-2020) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
At the 9th General Conference of Mayors for Peace held in Nagasaki in August 2017, we decided our Action Plan 

for up to the year 2020, aiming for lasting world peace. Together, we hope to make significant strides toward 

realizing this goal. Please promote all appropriate measures based on the Action Plan within your own municipality 

or regional group. 

 

▼Mayors for Peace Action Plan (2017-2020): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/report/meeting/data/9th_meeting/Action_Plan_2017-2020_E.pdf 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

For example, you can promote the following measures: 

Petition drive 
to call on all states to sign 

the Treaty on the Prohibition of 

Nuclear Weapons! 

  

Raise 

a second-generation A-

bombed tree in your city! 

Hold A-bomb Poster 

Exhibitions in your city! 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/2020Sep_AU.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/2020Sep_Ypres.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/2020_isfahan_IDP.html
http://www.mayorsforpeace.org/jp/whatsnew/news/data/2020/20200921_Urayasu.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/jp/whatsnew/news/data/2020/20200921_Takayama.pdf
https://www.city.motosu.lg.jp/0000000098.html
http://www.mayorsforpeace.org/jp/whatsnew/news/data/2020/20200921_Takarazuka.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/200921_news.html
http://www.mayorsforpeace.org/jp/whatsnew/news/data/2020/20200921_Nagasaki.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/data/2020/UK_2020_IDP_Statement.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/200921_news.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/report/meeting/data/9th_meeting/Action_Plan_2017-2020_E.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/report/meeting/data/9th_meeting/Action_Plan_2017-2020_E.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section07
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section07
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On October 24, Honduras ratified the Treaty on the Prohibition 

of Nuclear Weapons. The treaty has now reached its 50th 

ratification, and it will enter into force next January! (See page 

1-2 for a relevant article.) 

 

Join us in promoting wider participation in the treaty through 

the above mentioned petition drive, and accelerating the 

abolition of nuclear weapons!  

 

 

 

 

In November 2019, the Executive Conference of Mayors for Peace decided to set the following three items as 

priorities for action until the end of 2020, the final year of the 2020 Vision. 

 

1. Expand membership to support the agreed goals of Mayors for Peace, including the entry-into-force of the Treaty 

on the Prohibition of Nuclear Weapons 

For more information on “Expanding membership” 

 

2. Conduct peace education to raise awareness among future generations 

For more information on “Promotion of peace education” 

 

3. Strengthen support for existing projects to receive youths in Hiroshima and Nagasaki such as “The Youth 

Exchange for Peace Support Program” 

For more information on “The Youth Exchange for Peace Support Program” 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■Call for input: examples of initiatives to foster peace-seeking spirit 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
The Mayors for Peace Secretariat has been seeking examples of peace education initiatives conducted by any organization 

(city hall/school/NGO, etc.) in Mayors for Peace member cities that are conducive to raising peace-seeking spirit among 

future generations. The Mayors for Peace Secretariat accepts reports on a rolling basis, so please send your report 

whenever your project is completed. The submitted reports will be posted on our website and in the Mayors for Peace 

News Flash as a source of information for other member cities that are planning to launch their own peace education 

program. 

 

▼Call for Input on the Mayors for Peace website:  

http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section10 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■Request for payment of the 2020 Mayors for Peace membership fee 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
In order to facilitate future activities and strengthen the sense of solidarity amongst member cities, Mayors for Peace 

introduced an annual Membership Fee in 2015. 

 

This year again, we ask each member city to pay a fee of 2,000 Japanese yen (about 19 USD/18 Euro as of March 

18, 2020) per city. If your city has not paid their Membership Fee in previous years, we ask your city to pay the total 

amount owed for each unpaid year since 2015. The collected Membership Fees will be allocated toward new and 

existing projects listed on the Mayors for Peace Action Plan 2017-2020.  

 

A request for payment of the 2020 membership fee was sent to each city by email on April 1. We deeply appreciate 

your kind cooperation. 
 

▼Request for the 2020 Mayors for Peace Membership Fee (Mayors for Peace website): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/outlines/membership_fee.html 

 

 

http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section02
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section08
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section05
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section10
http://www.mayorsforpeace.org/english/outlines/membership_fee.html
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■Peace news from Hiroshima  
(Provided by the Hiroshima Peace Media Center of the CHUGOKU SHIMBUN) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
The year 2021 appears as if it might go down in history as the year the UN-adopted Treaty on the Prohibition of 

Nuclear Weapons will enter into force. Expectations already seem to be on the rise among atomic bomb survivors 

and others of the general public. September 21 marked the UN International Day of Peace and September 26 the 

International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons. At those times, citizens of Hiroshima sent out 

messages in different formats expressing their hopes for world peace and elimination of nuclear weapons. 

 

One such project connected Hiroshima and the United States. Toshiko Tanaka, an A-bomb survivor living in 

Hiroshima, is a cloisonné artist. At a request from dry landscape gardeners in the United States, Ms. Tanaka created 

designs for sand patterns symbolizing peace. Coinciding with the International Day of Peace, her pattern designs 

were raked into fine gravel in five gardens in the United States. 

 

The project involved collaboration that overcame geographical distance between the A-bomb survivor in Japan and 

people overseas. In the United States, where the coronavirus pandemic is more serious than in Japan, project 

participants are said to have faced numerous difficulties before the project was finally realized. People engaged in 

the project in the United States indicated they would like to continue to hold such an event in the future in an 

expression of the A-bomb survivors’ desire for peace.  

 

The approaches used to rake the sand patterns in the five gardens can be seen in a video compiled by the North 

American Japanese Garden Association at the following URL: https://www.youtube.com/watch?v=e6j3-XsKmCU. 

Even if viewers cannot completely understand the video, which is entirely in English, the project participants’ 

feelings about peace will serve to transcend any language barrier. 

 

Please see the following for more peace-related news. 

 

Hiroshima citizens’ group delivers “Friendship Certificate” from the British city of Coventry to Hiroshima Mayor 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=101192 

 

Striving to fill voids in Hiroshima 75 years after the atomic bombing—Recreating cityscapes: Photos show Jisenji 

Temple before A-bombing 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=101236 

 

Mikiso Iwasa, former co-chair of hibakusha group Nihon Hidankyo, dies at 91 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=100953 

 

Three high school peace ambassadors from Hiroshima pledge to convey peace message to entire world 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=100903 

 

Handing down experiences of the atomic bombing Training for ninth group of memory keepers begins in 

Hiroshima No applicants to share A-bomb experience, for first time 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=101372 

 

From A-bomb survivors: Hiroshima’s Toshiko Tanaka to design ripple marks in sand for Japanese gardens in 
U.S. 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=101456 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e6j3-XsKmCU
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=101192
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=101236
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=100953
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=100903
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=101372
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=101456
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■Mayors for Peace collaboration with “The Hibakusha Appeal” Signature Campaign 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Based on the Action Plan decided at the 9th General Conference in August 2017, Mayors for Peace is promoting a 

petition drive urging the nuclear-armed states and their allies to participate in the Treaty on the Prohibition of Nuclear 

Weapons. It was also decided that in doing so, Mayors for Peace would collaborate with “The Hibakusha Appeal”, 

a signature campaign launched by the hibakusha of Hiroshima and Nagasaki. The Mayors for Peace Secretariat will 

compile the number of signatures collected and present it to affiliates of the United Nations. 

 

▼For more information about “The Hibakusha Appeal”: 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Mayors for Peace Official Social Media Accounts 

 

〈Twitter〉                          〈Facebook〉  

https://twitter.com/Mayors4Peace            https://www.facebook.com/mayorsforpeace 

 

 

 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 

If you have any comments or questions, please contact us at: 

Mayors for Peace Secretariat 

1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima 730-0811 Japan 

Tel: +81-82-242-7821 Fax: +81-82-242-7452 

Email: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 

https://twitter.com/Mayors4Peace
https://www.facebook.com/mayorsforpeace
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
https://hibakusha-appeal.net/english/


Från: mayors@pcf.city.hiroshima.jp 
Skickat: den 27 oktober 2020 08:47 
Till: kommun@harnosand.se 
Ämne: Mayors for Peace Membership Fee Financial Statement for Fiscal Year 2019 
Bifogade filer: FY2019_financial_results.pdf 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
Dear Sir or Madam in charge of Mayors for Peace 
 
 
I hope this finds you well. 
Thanks for your city's ongoing efforts for Mayors for Peace. 
 
In order to facilitate future activities and strengthen the sense of solidarity amongst member cities, 
Mayors for Peace introduced an annual Membership Fee in 2015. We would like to report the Mayors 
for Peace Membership Fee Financial Statement for Fiscal Year 2019 (Apr.2019～Mar.2020). As a 
reference, you can also see the financial statement on the website at 
http://www.mayorsforpeace.org/english/outlines/membership_fee.html 
 
We would appreciate it if you could continue to pay the fees each year on your own. 
We are sincerely grateful that your city supports and understands our activities. 
 
If you haven't paid the membership fee for 2020 yet, it would help us if you could pay it by December 31. 
 
Best regards, 
 
Hisashi Nishino (Mr.) 
Mayors for Peace Secretariat 
Email: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 
 
 

http://www.mayorsforpeace.org/english/outlines/membership_fee.html
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp


 

 Mayors for Peace Membership Fee 

Financial Statement for Fiscal Year 2019  
 

1. Revenues 

Item Description Amount (JPY) 

Membership 
Fees 

Received from April 2019 to March 2020 
from 1,363 cities 

5,227,059 

Total 5,227,059 

Note: “Amount” shows the amount in Japanese Yen which the Mayors for Peace 
Secretariat actually received. Due to exchange rates and the receiving bank’s transfer 
processing fees, there were some non-whole numbers.  

 

2. Expenditures (Allocation of membership revenue) 

Item Major Projects Amount 

(JPY) 

Administration of 
the Mayors for 
Peace Secretariat 

Maintenance of the Mayors for Peace 
information infrastructure 

1,358,829 

Management of membership fees 686,988 

Secretariat operating costs (office 
supplies, postage and shipping, 
translation, etc.) 

814,792 

Promotion of 2020 
Vision Campaign 

The petition drive calling for all states 
to join the Treaty on the Prohibition of 
Nuclear Weapons as soon as possible 

743,636 

Distribution and cultivation of seeds 
and seedlings from atomic bomb 
survivor trees to Mayors for Peace 
member cities 

643,346 

Creating A-Bomb Posters and 
promotional merchandise, etc.  

382,120 

Children's Art Competition “Peaceful 
Towns” 

105,680 

Strengthening of cooperation with the 
US Conference of Mayors 

207,000 

Preparation for the 
10th Mayors for 
Peace General 
Conference 

Hiring temporary staff for preparations 
for the 10th Mayors for Peace General 
Conference 

284,668 

Total 5,227,059 

 



Från: mayors@pcf.city.hiroshima.jp 
Skickat: den 2 november 2020 07:57 
Till: kommun@harnosand.se 
Ämne: New Peace Boat project: Online atomic bomb survivor testimony sessions 
 
Dear Member Cities of Mayors for Peace, 
 
Thank you very much for your city's ongoing support for the initiatives of Mayors for Peace. 
 
I'm writing today to give an introduction to Every Second Counts for the Survivors!―Peace Boat 
Hibakusha Project Online, a project to hold online atomic bomb survivor (hibakusha) testimony sessions 
run by Peace Boat, a partner NGO of Mayors for Peace.  
 
Normally, these sessions are conducted with hibakusha on board during their voyages, as a part of the 
"Global Voyage for a Nuclear-free World: 
Peace Boat Hibakusha Project, aiming to share their experiences widely around the world to appeal for 
nuclear weapons abolition. This has gone online since this year due to the COVID-19 pandemic. 
 
This online testimony project will be run from October 2020 to December 2021, during which Peace Boat 
wishes to host sessions in 190 countries and regions across the world. They aim to nurture international 
public opinion against the inhumanity of nuclear weapons and in support of the abolition of nuclear 
weapons. 
 
This project is an opportunity for citizens of many member cities of Mayors for Peace to listen to 
hibakusha testimonies online. I hope you will give consideration to this opportunity by reading the 
outline of the project attached below, and apply directly to Peace Boat for a session following the 
application guidelines.  
 
For details, please go to the following webpages: 
Project outline: 
https://peaceboat.org/english/news/hibakusha-project-online 
 
Application guidelines: 
https://peaceboat.org/english/assets/media/images/PeaceBoat-
HibakushaProjectOnline_ApplicationGuideline.pdf 
 
Application form: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet4MaRMg2aNyGhHVpaGR5seB0VqgpWfjw_R3eqBlHyvS
mW1g/viewform 
 
Best regards, 
 
Yasco Suehiro 
Director 
Mayors for Peace Secretariat 
c/o Hiroshima Peace Culture Foundation 
1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima 730-0811 Japan 
Tel: +81-82-242-7821 Fax: +81-82-242-7452 

https://peaceboat.org/english/news/hibakusha-project-online
https://peaceboat.org/english/assets/media/images/PeaceBoat-HibakushaProjectOnline_ApplicationGuideline.pdf
https://peaceboat.org/english/assets/media/images/PeaceBoat-HibakushaProjectOnline_ApplicationGuideline.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet4MaRMg2aNyGhHVpaGR5seB0VqgpWfjw_R3eqBlHyvSmW1g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet4MaRMg2aNyGhHVpaGR5seB0VqgpWfjw_R3eqBlHyvSmW1g/viewform


Email: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 
 
================= Help us achieve 10,000 member cities! ================ Mayors for Peace aims 
to expand its membership to foster international public support for the "realization of a world without 
nuclear weapons." 
Please help us invite cities which are not members yet to join. 
You can download recruitment kits (available in 10 languages) from our website. 
http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html 
=================== 2,000 more cities to our target! =================== 
 
 
 

mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html
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