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Fund
dargerð
o
20122 var haldinnn fundur í stjórn Félags- og skólaþjónnustu A-Húnn
Miðvikuddaginn 30. október
kl. 15.30 á skrifstofu
u Sveitarfélaggsins Skagasstrandar.
Á
Þór Brragason, Viggnir Sveinsso
on, Magnús
Á fundinnn voru mættt: Magnús Siigurðsson, Ágúst
B. Jónssoon og Auðu
ur H. Sigurðaardóttir félaggsmálastjóri.
M
Sigurðsson, setti fundinn og stjórnaði hoonum.
Formaðuur stjórnar, Magnús
1.
F
Fjárhagsáæt
tlun 2012
Fyrir funndinum lá tilllaga að fjárhhagsáætlun Félags
F
og skóólaþjónustu A-Hún fyrirr árið 2013.
Stjórn yffirfór áætluniina og ræddii einstaka liðði hennar jaffnt og heildarrniðurstöðu rekstrar og
sjóðstreyymis. Samkv
væmt áætluniinni er gert ráð
r fyrir að heildarframlö
h
ög aðildarsvveitarfélaga
nemi sam
mtals 55.700 þús. en fram
mlög SSNV vvegna máleffna fatlaðra m
muni nema 65.130
6
þús.
Skipting framlaga sv
veitarfélagannna milli mállaflokka og verkefna
v
er að
a vegna alm
mennrar
félagsþjóónustu verði samtals 37.0058 þús. til skólaþjónust
s
tu 9.742 þús. og til öldru
unarmála
8.900 þús. Stjórn og félagsmálasttjóri gerðu nnokkrar brey
ytingar á reksstrarliðum enn þær höfðu
þó ekki áhrif
á
til breyttinga á framangreindum
m framlögum til málaflokkka. Eftir að umræddar
leiðréttinngar og breyttingar höfðuu verið gerðaar var áætluð rekstrarniðuurstaða aðalssjóðs
neikvæð um 2,4 milljjónir en niðuurstaða eignaasjóðs neikv
væð um 820 þús. og Sæbborgar um 3,4
milljónir. Heildarniðuurstaða rekstrar er áætluuð neikvæð um
u 6.972 þús. Í sjóðstreyymisyfirliti
kemur fraam að veltuffé frá rekstri samstæðu er
e áætlað ják
kvætt um 2.103 þús. Fjárrfestingar eruu
áætlaðar 29 milljónirr króna og geert ráð fyrir lántöku
l
fyrirr þeirri fjárhæð. Að teknnu tilliti til
fjárfestinng og fjármögnunar er geert ráð fyrir að
a handbærtt fé lækki um
m 2.227 þús.
Á fundinnum lágu ekkki allar samaantektartölur fyrir en vorru sendar funndarmönnum
m í tölvupósti
til yfirferrðar, athugassemda og/eðða samþykktaar.
Stjórn staaðfesti framaangreinda áæ
ætlun með töölvupósti.
Ö
Önnur
mál
2.
Ekki voru
u tekin fyrir önnur mál.

e
tekið fyyrir, fundi sliitið kl 16.30
Fleira ekki
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