Félag
gs- og skó
ólaþjónustta A- Hún
n

Fund
dargerð
Fimmtudaaginn 14. janúúar 2010 var haldinn
h
funduur í stjórn Félags- og skólaaþjónustu A-H
Hún kl. 13.00 á
skrifstofu Sveitarfélagssins Skagastraandar.
B
Magnúússon, Zophonnías Ari Lárussson, Rafn Sigurbjörnsson
n, Auður H.
Á fundinnn voru mætt: Björn
Sigurðarddóttir og Magnnús B. Jónsso
on.
Formaðurr stjórnar, Bjöörn Magnússoon setti fundinnn og stjórnaðði honum.
1. Fjárhagsáætlu
un 2010.
n yfirfóru. Nookkrar breytinngar voru
Fyrir funddinum lágu drrög að fjárhaggsáætlun sem stjórnarmenn
gerðar á fyrirliggjandi
fy
drögum sem Magnúsi og Auði
A
var falið
ð að ganga fráá inn í áætlunnina. Samþykkkt
að heildarrkostnaður sem
m falli á aðilddarsveitarfélöögin verði sam
mtals 35.500 þþús. sem skiptist þannig:
félagsþjónnusta: 21.653 þús., skólaþjónusta: 8.3477 þús., öldrun
narmál: 5.500 þús.
H
kólaþjónustu
unnar
2. Húsnæðismál
félags- og sk
Fyrir funddinum lá bréff til forstjóra HSB
H þar sem óskað er svarra um hvort hhúsnæði sem undanfarin
u
ár
hefur veriið leigt fyrir taannlækni sé til
t leigu og hvvaða leiguverðð væri á því. M
Meðfylgjandii bréfinu var
úttekt á húúsnæðinu og þarfagreiningg. Magnúsi vaar falið að gannga frá umrædddu erindi.
mál
3. Sttarfsmannam
Félagsmálastjóri gerði grein fyrir þeeirri breytinguu sem hefur orðið
o
á starfsm
mannamálum með því að
æður urðu um
m hvaða möguuleikar séu í
Ólöf Birnna hefur farið í nokkurra mánaða veikinddaorlof. Umræ
stöðunni. Samþykkt aðð auglýsa eftirr starfsmanni tímabundið í 50% starfshllutfall.
H
í kvvennaskóla
4. Húsaleiga
Farið var yfir með hvað
ða hætti leiguu fræðslustjórra í húsnæði Kvennaskólan
K
ns á Blönduóssi hafi verið
B
g um menninggar- og atvinnnumál hafi innnheimt leigu fyrir
f
umrætt
háttað. Fram kom að Byggðasamlag
s félagsþjó
ónustan hafi greitt.
g
Með tillliti til uppsagnnarfrests á leiigukjörum var samþykkt að
húsnæði sem
Félags- og
g skólaþjónussta A-Hún greeiði leigu fyriir umrædd íbúúðarherbergi ttil 31. maí nkk. en þá taki
fræðslustjjóri við leiguggreiðslum haffi hann ekki fu
fundið önnur úrræði
ú
á húsnnæðismálum sínum.
s
Ö
mál
5. Önnur
Magnús greindi
g
frá þvíí að tryggingaar Félags og sskólaþjónustu
u A-Hún hafi verið
v
boðnar út og
lægstbjóðandi hafi veriið Sjóvá.

Fleiraa ekki tekið fyyrir, fundi slittið kl 15.40
Björrn Magnússonn,

Zoophonías Ari Lárusson,
L

Raffn Sigurbjörnssson,

Auuður H. Sigurrðardóttir
Magnúss B. Jónsson.

