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Fund
dargerð
ní 2012 var haldinn
h
funduur í stjórn Féélags- og skóólaþjónustu A-Hún kl.
Fimmtuddaginn 7. jún
13.00 á skrifstofu
s
féllags- og skóllaþjónustu á Blönduósi.
Á fundinnn voru mættt: Magnús Siigurðsson, Hörður
H
Ríkhaarðsson, Viggnir Sveinsso
on, Magnús
B. Jónssoon og Auðu
ur H. Sigurðaardóttir félaggsmálastjóri
Á fundinnn mættu einnig undir 1. dagskrárlið Ágúst Hafstteinsson arkiitekt Ágúst Þór
Þ Bragasonn
og Sigríðður Hrönn Bjarkadóttir
B
f
forstöðumað
ður félagsstarrfs eldri borggara á Blöndduósi.
M
Sigurðsson, setti fundinn og stjórnaði hoonum.
Formaðuur stjórnar, Magnús
í kjallara Hnitbjarga
1.
T
Tillögur
að breytingum
b
H
Ágúst Haafsteinsson arkitekt
a
lagði fyrir stjórnnina ýmsar tiillögur að möögulegri hag
græðingu á
rými í kjaallara Hnitbjjarga. Miklaar umræður urðu
u
um þarffir og mögulleika á breytiingum.
Niðurstaðða umræðun
nnar var að Ágúst
Á
myndii skoða enn frekari
f
útfærrslur á nýtinggu rýmisins í
ljósi þeirrar umræðu sem varð á fundinum.
f
2.

Fjármál:
F
a) Ársreikningur
Á
r 2011
Fyrir funndinum lá árssreikningur Félags
F
og skkólaþjónustuu A-Hún. Í reeikningnum kemur
k
fram
að heildaartekjur samsstæðu námum
m 150.581 þþús. og rekstrrargjöld 1699.522 þús. fjáármunatekjuur
og fjármaagnsgjöld vooru neikvæð um 2.298 þúús. Rekstrarafkoma var þþví neikvæðð um samtalss
21.240 þúús. Í fjárhagsáætlun hafðði verið gert ráð fyrir 17.906 þús. neeikvæðri
rekstrarn
niðurstöðu. Í sjóðstreymi kemur fram
m að lækkun á handbæru fé samstæðu
unnar var
15.133 þúús.
Ársreikniingurinn varr samþykkturr og jafnfram
mt að stjórn þakkaði
þ
starrfsmönnum sem
s héldu um
m
rekstur féélagsþjónusttunnar fyrir aðhaldssama
a
a stefnu á áriinu.
b) Samanburður
Sa
r rekstrartaln
na:
Fyrir funndinum lá sam
mantekt um helstu rekstrrartölur og áætlanir
á
í maaí árið 2012 og
o
samanbu
urður við sam
ma tímabil árrið 2011. Stjórn fór yfir fyrirliggjand
f
di tölur og ræ
æddi
reksturin
nn. Málið varr til kynning
gar.
3.
Starfsmannaahald
m í starfsmannnamálum þaar sem breytiingar og
Félagsmáálastjóri greiindi frá stöðuu og horfum
afleysinggar eru fyrirliggjandi m.aa. með tilliti til fyrirhugaaðs fæðingarrorlofs starfssmanna. Fyriir
fundinum
m lágu umsókknir um störrf hjá félagsþþjónustunni sem félagsm
málastjóri er að vinna úr.
Málið vaar til kynninggar.
4.
D
Drög
að reglum um heim
maþjónustu
u
Fyrir funndinum lágu drög að regllum um félaggslega heimaaþjónustu seem félagsmáálastjóri hafðði
samið. Miklar
M
umræðður urðu um
m stefnumótuun og þjónusttuskyldur viðð veitingu þjjónstunnar.
Samþykkkt að vísa dröögunum til félagsmálará
f
áðs til umsaggnar og taka reglurnar fyyrir að nýju að
a
frekari yffirferð lokinnni.

Félag
gs- og skó
ólaþjónustta A- Hún
n

D
Drög
að reglum um ferððaþjónustu fatlaðra
5.
Fyrir funndinum lágu leiðbeinandii reglur fyrirr sveitarfélögg um ferðaþjjónustu fyrirr fatlað fólk
sem Velfferðarráðuneeytið hefur gefið út og um
mræðupunkttar um nýjar reglur sem
félagsmáálstjóri hafði samið. Umrræða varð um
m mótun reg
glna um ferðaaþjónustunaa en samþykkkt
að taka málið
m
aftur fyyrir þegar reglurnar hafaa verið mótað
ðar betur.
L
Leiga
í Hnitb
björgum
6.
Félagsmáálastjóri fór yfir
y ósk íbúaa um að skippta um íbúð. Stjórn taldi ekki forsend
dur til að
samþykkkja það. Fyrirr liggur ein umsókn
u
um íbúð sem er þó ekki líkleeg til að virkka fyrr en
umsækjaandi hefur ráððstafað núveerandi húsnæ
æði sínu. Tvæ
ær íbúðir eruu lausar í Hnnitbjörgum.
Sambýlið
7.
y viðhaldsþþörf á sambýýlinu að Skúúlabraut 22 oog leitaði eftiir sýn stjórnaar
Félagsmáálstjóri fór yfir
á hvernigg skuli staðið
ð að viðhaldii og breytinggum á húsinuu. Ákveðið aað fá samanttekt á helstu
viðhaldsþ
þáttum.
Ö
Önnur
mál
8.
Félagsmáálastjóri kynnnti bréf sem
m hún ritaði tiil Sjúkratryg
gginga Íslandds með fyrirspurn um
öryggishnnappa fyrir íbúa
í
í Hnitbjjörgum. Í svari Sjúkratryygginga kem
mur fram að íbúðirnar
í
séuu
taldar fallla undir 4. liið 13. gr. lag
ga um máleffni aldraðra og því beri þeim
þ
ekki aðð styrkja slíkk
hjálpartæ
æki. Stjórnin samþykkti að
a fela félagsmálastjóra að svara brééfinu og leiðrrétta skilningg
SÍ á skilggreiningu um
m íbúðirnar.

e
tekið fyyrir, fundi sliitið kl 16.25
Fleira ekki
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