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Fund
dargerð
A
kl.
Föstudagginn 27. maí 2011 var haaldinn fundurr í stjórn Féllags- og skóllaþjónustu A-Hún
15.00 á skrifstofu
s
féllags- og skóllaþjónustu á Blönduósi.
Á fundinnn voru mættt: Magnús Siigurðsson, Zophonías
Z
Arri Lárusson, Vignir Sveiinsson,
Magnús B.
B Jónsson og
o Auður H. Sigurðardótttir félagsmáálastjóri.
M
Sigurðsson, setti fundinn og stjórnaði hoonum.
Formaðuur stjórnar, Magnús
Dagskrá:
Á
ur 2010
1. Ársreikningu
Fyrir funndinum lá árssreikningur Félags
F
og skkólaþjónustuunnar 2010. R
Rekstrartekju
ur
samstæðuunnar voru 154,3
1
m. kr. og rekstrarggjöld 165,2 milljónir.
m
Reekstrarniðursstaða
samstæðuunnar fyrir afskriftir
a
og fjármagnslið
f
ði var neikvæ
æð um 10,9 m
m. kr. en
rekstrarn
niðurstaða eft
ftir afskriftir og fjármagnnsliði var neiikvæð um 122,2 m. kr. Eigið fé nam
90,4 m. kr.
k samkvæm
mt efnahagsrreikningi og samkvæmt yfirliti
y
um sjjóðstreymi var
v handbærtt
fé frá rekkstri neikvættt um 2,6 m. kr. en í áætllun var gert ráð
r fyrir að handbært
h
fé yrði neikvæ
ætt
um 3,7 m.
m kr. Fjárfesstingahreyfinngar samstæððu námu 13,,9 m. kr. og handbært fé lækkaði um
m
20 m. kr.. Handbært fé
f í árslok vaar 20,5 m. krr.
Ársreikniingurinn varr samþykkturr og áritaðurr af stjórnarm
mönnum.
R
félag
gsþjónustu//þróun félaggslegrar aðsstoðar á árin
nu.
2. Rekstur
tunnar og þrróun
Auður féélagsmálastjó
óri fór yfir sttöðu og horffur í rekstri félagsþjónus
f
félagsleggrar aðstoðarr. Fram kom að fjárhagsaaðstoð hefurr verið að aukkast veruleg
ga á
undanförrnum mánuððum og stefnnir í að fara 22 3 milljónirr fram úr áætlun ársins.
Meginásttæður þessa virðist vera aukið langvvarandi atvinnnuleysi og skerðingar á bótarétti
atvinnuleeysisbóta.
Málið vaar til kynninggar.
3. Samningur við
v Húnaþin
ng vestra um
m þjónustu fræðslustjóóra
Magnús B.
B gerði greiin fyrir að ekkki hafi verið gengið fráá samningi viið Húnaþing
g vestra vegnna
þjónustu fræðslustjórra. Áætlun um
u kostnaðarrþátttöku haffi verið sendd en ekki verrið formleg
viðbrögðð við henni. Ákveðið
Á
að leita
l
eftir funndi um málið
ð fyrir næstaa skólaár.
ahald
4. Starfsmanna
m og starfslook hennar
Auður grreindi frá þvíí að Guðrún Þorvaldsdótttir hafi sagtt upp störfum
verði .1. ágúst n.k.
Stjórnin ræddi
r
málið og ákvað að
ð auglýsa staarf félagsráðgjafa.
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5. Sis –mat á þjjónustuþörff fatlaðra (ssupport inteesity scale)
Félagsmáálastjóri gerðði grein fyrirr matsaðferððinni og lagð
ði fram skýriingar um þaðð. Matskerfiðð
var sínum
m tíma tekið upp af ráðunneyti til að ssamræma koostnaðarmat á þjónustu við
v fatlaða.
Mat samk
kvæmt kerfiinu hefur farið fram á sam
mbýli og virrðist ekki ná verulega veel utan um
þjónustuþþörf íbúannaa. Félagsmállastjóri taldi ósamræmi á milli starfsm
mats fyrir þáá sem vinna á
sambýlinnu og þess þjjónustuþunga sem þar err. Unnið er að
a því að yfirrfara matsgö
ögn og knýjaa
á um leið
ðréttingar. Matið
M
gæti að
ð óbreyttu leiitt til lægri framlaga
fr
til sambýlisins.
s
Málið vaar til kynninggar.
6. Húsnæði
H
sam
mbýlis sbr. bréf
b Jöfnun
narsjóðs sveiitarfélaga
Fyrir funndinum lá brééf Jöfnunarsj
sjóðs sveitarffélaga dags. 10. maí sl. þþar sem óskaað er eftir
afstöðu tiil hvort Félaags og skólaþ
þjónusta A-H
Hún hyggist nýta Skúlabbraut 22 fyrirr sambýli
fatlaðra á árinu 2012. Í bréfinu keemur einnig fram að hluutverk Fasteignasjóðs jöffnunarsjóðs
verður m.a.
m að selja eða
e leigja eig
gnir sem ríkiið átti og vorru notaðar vegna
v
málefnna fatlaðra viið
yfirtöku sveitarfélaga
s
a á málaflokkknum.
Stjórnin ræddi
r
málið og fól Magnnúsi B. að svvara jöfnunaarsjóði um aðð Félags og skólaþjónust
s
ta
A-Hún hyggist nota Skúlabraut
S
2 áfram fyriir sambýli fy
22
yrir fatlaða.
7. Sæborg
a. Vistm
mannafjöldi / rekstur
mantekt um vistmannafjjölda á dvalaar og hjúkrunnarheimilinuu Sæborg. Þaar
Fyrir funndinum lá sam
kemur fraam að fimm
m vistmenn erru nú í hjúkrrunarrýmum sem eru fulllnýtt . Greiððslur fyrir
hvert hjúúkrunarrými er 552.720 kr./mánuði. Eftir 15. maaí eru þrír visstmenn í dvaalarrýmum en
e
heimild er
e fyrir 5 rým
mum. Fyrir hvert
h
rými err greiddar 26
69.948 kr./m
mán.
Stjórn ræ
æddi stöðunaa og komu fram áhyggjurr af rekstrarfforsendum þar
þ sem ekki eru umsóknnir
um dvalaarrými.
æknisþjónustuu
b. Samningur um læ
mningur millli HSB og S
Sæborgar um
m læknisþjónnustu. Formaaður greindi
Fyrir funndinum lá sam
frá fundi sem hann og framkvæm
mdastjóri haffi átt með Vaalbirni framkkvæmdastjórra HSB og
Sigurjónii lækni um samninginn
s
þ sem hannn var undirriitaður.
þar
Stjórnin gerði
g
ekki atthugasemdirr við samninginn.
Hnitbjörg
8. H
a. Endurrbætur á íbúð
ðum
Fyrir funndinum lá sam
mantekt um kostnað við endurbæturr á íbúðum enn þremur íbúúðum hefur
verið skillað úr leigu síðan frá áraamótum. Allar hafa þurft
ft einhverra eendurbóta viðð og verið
lagfærðarr og málaðarr. Rætt var um
u endurbættur og viðhalld íbúða en eekki gerðar sérstakar
s
bókanir um
u málið.
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b. Útleig
ga íbúða
Félagsmáálastjóri greiindi frá stöðuu á leigu íbúúða í Hnitbjö
örgum. Nokkkrar breytinggar hafa orðiðð
á leigjenddum að undaanförnu og nú
n sé ein íbúúð leigð undir starfsmannn HSB til hauusts en ein
íbúð stan
ndi auð. Umssókn liggi fy
yrir um eina íbúð en hún taki ekki gilldi fyrr en í haust.
h
9. Önnur
Ö
mál
Félagsmáálastjóri lagð
ði fram til kyynningar verrklagsreglur um ráðninguu starfsfólkss. Reglurnar
sem hafaa verið unnarr af starfsmöönnum SSNV
V voru til ky
ynningar og eekki gerðar athugsemdir
a
r
við þær.
kt að
Félagsmáálstjóri tók tiil umræðu búúsetuúrræði fyrir fatlaðaan einstaklinng. Samþykk
félagmálaastjóri ræði við
v lögheim
milissveitafélaag viðkoman
ndi um lausnnir.
Formaðuur stjórnar afh
fhenti mynd af Húnvölluum sem gjöf til skrifstofuunnar frá
Húnavatn
nshreppi.
Fleira ekki
e
tekið fyyrir, fundi sliitið kl 17.55
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