Félag
gs- og skó
ólaþjónustta A- Hún
n

Fund
dargerð
Fimmtuddaginn 15. deesember 20111 var haldinnn fundur í sttjórn Félags- og skólaþjóónustu AHún kl. 13.00
1
á skriffstofu Sveitarrfélagsins Skkagastrandarr.
Á fundinnn voru mættt: Magnús Siigurðsson, Zophonías
Z
Arri Lárusson, Vignir Sveiinsson,
Magnús B.
B Jónsson, Guðjón Ólaffsson fræðsllustjóri og Auður
A
H. Siguurðardóttir
félagsmáálastjóri.
M
Sigurðsson, setti fundinn og stjórnaði hoonum.
Formaðuur stjórnar, Magnús
Dagskrá:
1. Fjárhagsáæt
F
tlun 2012
Fyrir funndinum lá tilllaga að fjárhhagsáætlun Félags
F
og skóólaþjónustunnnar 2012. Rekstrartekju
R
ur
samstæðuunnar eru áæ
ætlaðar 170.55 m. kr.. Fraamlög sveitarrfélaganna tiil rekstrar eru
u áætluð 49,,5
milljónir og framlög vegna máleffna fatlaðra eru áætluð 63,7
6
milljóniir. Samanlög
gð
rekstrargjjöld eru áættluð 177,1 milljón.
m
Í sjóððstreymi áættlunar kemur fram að haandbært fé frrá
rekstri err áætlað 1,8 milljónir
m
og að teknu tillliti til fjármö
ögnunarhreyfinga er áætllað að
handbærtt fé í árslok verði
v
1,7 milljónir krónaa.
Fjárhagsááætlun var ræ
ædd en hún var síðan sam
mþykkt sam
mhljóða.
2
2. Skúlabraut 22.
Fyrir funndinum lágu gögn um möögulegt kauppverð og fjárrhagslega meeðferð ef Félags- og
skólaþjón
nusta keypti eignina Skú
úlabraut 22 ffyrir sambýlii fatlaðra af F
Framkvæmd
dasjóði
fatlaðra. Tillaga um kaupverð
k
144,5 milljónir króna lá fyriir fundinum og jafnfram
mt að greiða
nina með sk
kuldabréfi til 25 ára á 2%
% vöxtum. Viið umræðu um
u fjárhagsááætlun hafði
megi eign
komið fraam að reiknaað er með 2,,1 milljóna kkróna leigu fyrir
fy húsnæðiið í rekstrarááætlun
sambýlisins. Stjórnam
menn yfirfórru forsendur fyrir kaupunnum og sam
mþykktu að feela formannii
og framk
kvæmdastjórra að vinna áfram
á
að mállinu og fá fraam kaupsam
mning sem yrrði lagður
fyrir stjórrn og kynntu
ur í sveitarstjjórnum áðurr en til undirrritunar kæm
mi.
F
ir:
3. Fundargerði
a) Starfshóps veegna ráðgjafaar um málefn
fni fatlaðra, 5.12.2011
5
Á um
mræddum funndi sátu Eyddís Aðalbjörnnsdóttir, félaagsmálastjórii Húnþingi vestra,
v
Auðuur
H. Siigurðardóttirr, félagsmálaastjóri Félagss og skólaþjó
ónustu A-Húún, Jón Óskaar Pétursson,,
framk
kvæmdastjórri SSNV og Gréta Sjöfn Guðmundsddóttir verkeffnisstjóri bygggðasamlagss
máleffna fatlaðra
Fund
durinn sem var haldinn tiil að fjalla um
m starfshlutfföll í ráðgjöff við fatlaða bæði börn oog
fullorrðna komst að
a þeirri niðuurstöðu skv. bókun í 3 liið fundargerrðarinnar að ráðgjöf verðði
frá nkk. áramótum
m alfarið á ábbyrgð félagssþjónustu hvvors svæðis þþ.e. Húnaþinng vestra
verði með ráðgjöf við fatlaðaa á sínu svæðði og Félags-- og skólaþjóónusta A-Hú
ún á sínu
svæði. Jafnframt er lagt til aðð 50% staða verði við ráð
ðgjöf í Húnaþingi vestraa og 50%

Félag
gs- og skó
ólaþjónustta A- Hún
n
staðaa í hjá Félagss- og skólaþjónustu A-Hún. Þessi brreyting táknii að aukning verði um
10% stöðu í Húnaaþingi vestraa og minnkuun um 30% stöðu
s
í A-Húún.
Stjórnnin ræddi niðurstöðu funndarins og saamþykkti svvohljóðandi bbókun:
„Stjórn Félags
F
og skkólaþjónustu A-Hún mótm
mælir harðleega þeirri niiðurstöðu sem
m varð á
fundi um ráðgjöf í máálefnum fatla
aðra 5. deseember 2011 og
o fram kem
mur í 3. lið þeeirrar
fundargeerðar.
Stjórnin beinir
b
því till stjórnar SSSNV/Byggðassamlags um málefni fatlaaðra á Nl. vestra að gerra
heildstæðða úttekt á þjjónustuþörff í málefnum ffatlaðra á þjjónustusvæððinu öllu og jafnframt
j
aðð
gerð verðði grein fyrirr hvernig kosstnaði, störfu
fum og/eða starfshlutföll
s
lum sé háttaðð vegna
þeirrar þjónustu.“
þj
b) Starfshóps um
m sameiginleega barnaverrndarnefnd Nl.
N vestra, 277.10.2011
Fundargeerðin var til kynningar
k
og ekki gerðaar ályktanir vegna
v
hennaar.
c) Starfshóps um
m sameiginleega barnaverrndarnefnd Nl.
N vestra, 244.11.2011
d) Fundargerðin
n var til kynn
ningar og ekkki gerðar ály
yktanir vegna hennar.
Ö
mál
4. Önnur
Félagsmáálastjóri lagð
ði fram útreikninga og saamanburð á kostnaði og kostum skrááningarkerfaa
fyrir félagsþjónustur.. Annarsvegar vegna Gróósku og hinss vegar vegnna One-systeem kerfis.
Samþykkkt að hún vinnni áfram að því að taka upp skráninngarkerfið Grrósku.
e
tekið fyyrir, fundi sliitið kl 16.20
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