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Fund
dargerð
h
funddur í stjórn FélagsF
og skkólaþjónustuu A-Hún kl.
Mánudagginn 24. ágúst 2009 var haldinn
14.00 í fuundarsal HSB á Blönduóósi.
Á fundinnn voru mættt: Björn Maggnússon, Héððinn Sigurðssson, Rafn Sigurbjörnsso
S
on, Auður H.
H
Sigurðarddóttir og Maagnús B. Jónnsson.
B
Magnúússon setti fuundinn og stjórnaði honuum.
Formaðuur stjórnar, Björn
1. Á
Ársreikningu
ur 2008
Fyrir fundinuum lá ársreik
kningur Félaggs- og skólaþþjónustunnaar fyrir árið 2008.
2
Á
Ársreikningur
rinn tekur till reksturs féllagsþjónustuunnar allt áriið en einugiss fyrir hálft
reekstraárið veegna annarraa þátta þar seem skólaþjón
nusta og mállefni eldri boorgara voru
saameinaðir féélagsþjónustuunni á miðjuu ári.
H
Heildartekjur
r samstæðunnnar námu 1118.239 þús. og
o rekstrarkoostnaður varr 108.347 þúús.
vaxtagjöld vooru 600 þús og
o rekstrarniiðurstaða þvví jákvæð um
m 9.292 þús.
Á
Ársreikningur
r var samþyk
kktur og árittaður.
Húsnæðismá
ál Félags- ogg skólaþjónu
ustu.
2. H
Sttjórnin ásam
mt Einari Ólaa Fossdal og Valbirni Steeingrímssynii skoðuðu þaann hluta af
húúsnæði HSB
B sem hefur verið
v
leigðurr undir tannllækni undanfarin ár í þeiim tilgangi að
a
leeggja mat á hvort
h
húsnæððið henti fyrrir starfsemi félags- og skkólaþjónustuunnar.
Sttjórnarmenn
n voru samm
mála um að sttærð þessa hluta húsnæððisins gæti heentað en
nookkuð kostnnaðarsamt yrrði að ganga frá því þannnig að viðunaandi væri fyrrir
sttarfsemina. Ákveðið
Á
að Valbjörn
V
myyndi leggja fram
fr hugmynnd að leiguverði og að
geert yrði gróft
ft kostnaðarm
mat á forsenddum þarfagreiningar félaagsmálastjórra og
frræðslustjóra..
3. M
Málefni sambýlis.
Félagsmálastjjóri fór yfir málefni
m
og rekstur sambýlisins. Meððal annars koom fram að
unndanfarið heefur verið leiitað leiða til að endurnýjja bifreið sam
mbýlisins sem
m er sameiggn
viistmanna þarr. Eftir nokk
krar umræðurr var samþykkkt að styrkjja bílakaupinn um 25% aff
en
ndurnýjunarkkostnaði.
4. Sttarfshlutfalll ráðgjafa
Félagsmálastjjóri greindi frá
f því að ekkki hafi enn verið
v
samþykkt að Guðrrún
Þorvaldsdóttirr, iðjuþjálfi sem ráðin haafi verið til félagsþjónus
f
stunnar verðii í hlutastarfi
fi
hjjá HSB. Hinns vegar hafi verið leitað samninga við
v Tr sem munu
m
leiða af
a sér að hæggt
veerið að innheeimta kostnaað vegna vinnnu iðjuþjálffa á vegum hheilsugæslunnnar.
Sttarfsendurhæ
æfing hafi söömuleiðis lýsst áhuga á saamstarfi um þjónustu.
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Samþykkt að ráða Guðrúnnu Þorvaldsddóttur í 100%
% starf en leeita eftir að HSB
H taki
hlluta af starfinnu yfir en seelja út vinnu iðjuþjálfa tiil hlutaðeigaandi stofnanaa og mæta
þaannig hækku
un starfshluttfalls.

Almennt um
m rekstur féllagsþjónustu
unnar
5. A
Félagsmálastjjóri fór yfir reksturinn
r
allmennt. Þunggi hefur ekki aukist að marki
m
á
fjárhagsaðstoð en bæði málefni
m
fatlaððra barnavernndarmál haff þyngst.
Sttjórnin rædd
di reksturinn og hagræðinngu í honum
m og ákvað að segja upp samningum
um
m fastan bílk
kostnað sem
m hefur verið 200 km/mánn. hjá yfirmöönnum deildda.
Rekstur og viðhald
v
fasteeigna:
6. R
a) Sæboorg, endurbæ
ætur á vatnslagnakerfii
M
Magnús
lagðii fram áætlun
n um kostnaað við endurb
bætur á vatnnslögnum í Sæborg
S
og
geindi frá ástaandi lagnakeerfisins samkkvæmt úttek
kt sem gerð vvar af Grétarri Grímssyni
verkfræðingi VN.
Samþykkt að ráðast í enddurbætur á hlluta lagnakerrfisins á þesssu ári en leittast við að
ljúka verkinu
u á því næsta.
b) Hnitb
björg staða endurbóta,
e
frágangur eftir
e
gluggaaskpti og un
ndirbúningu
ur
undirr málun hússsins
M
Magnús
greinndi frá stöðu málsins og kom m.a. fraam að heildaarkostnaður við
glluggaskipti og
o fráganga á svölum í H
Hnitbjörgum
m er um 18 m
milljónir. Eftiir sé þó að
gaanga frá aðk
komu að svöllum á neðri hhæð hússinss.
Frram kom að í vinnslu er úttekt á þeim
m möguleikaa að mála húúsið og gera við múr
frremur en að klæða það að
a utan. Gertt er ráð fyrir að kostnaðaarúttekt á þeiim verkþættii
veerði lagður fram
f
við gerðð fjárhagsáæ
ætlunar næstaa árs.
c) Íbúðir að Ægisgrrund, áfallin
n kostnaðurr við endurb
bætur og en
ndurnýjun
vatnslagna.
M
Magnús
grein
ndi frá því að
ð endurnýjaððar hafi verið
ð vatnslagnirr í öllum íbúúðum að
Æ
Ægisgrund
2--8. Ástand þeeirra hafi verið þannig að
a ekki hafi vverið við unaað og talsverrð
hæ
ætta á vatnsttjóni þar sem
m lagnir hafi verið orðnaar mjög léleggar. Kostnaðuur við verkiðð
haafi numið tæ
æpum þremu
ur milljónum
m króna. Auk þessa hafi vverið gengið frá þakkantii
seem hafi átt að
a vinnast á síðasta
s
ári. H
Heildarkostnaður við viððhald og enduurbætur á
íb
búðunum er um
u 4,3 milljjónir.
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7. D
Dagvist aldra
aðra.
H
Héðinn
gerði grein fyrir áliti
á sínu um
m dagvist aldrraðra og þeim
m athugunum
m sem gerðaar
hafa verið á dagvistarmál
d
linu. Hann taaldi Blönduó
ósbæ hafa fuullan hug á aðð koma á fótt
dagvist. Mikllar umræður urðu um máálið. Samþyk
kkt að fela H
Héðni að kan
nna hvernig
heilbrigðisstoofnunin geti komið að daagvist og skooða rekstrarfform
nágrannasveittarfélagannaa.
8. Ö
Önnur mál
E
Ekki
voru tek
kin fyrir mál undir þessum
m dagskrárliið.

e
tekið fyyrir, fundi sliitið kl 16.10
Fleira ekki

Héðinn Siggurðsson,

Rafn Siguurbjörnsson,

ur Sigurðardóóttir
Auðu

Björrn Magnússoon

n
Magnúss B. Jónsson

