Félaags- og skóllaþjónusta A
A- Hún

Fu
undarge
erð
Þriðjudaginn 22. appríl 2014 vaar haldinn fu
fundur í stjó
órn Félags- og
o skólaþjónnustu A-Hú
ún kl.
9.00 á sskrifstofu Svveitarfélagssins Skagasttrandar.
Á fundiinn voru mæ
ættir: Magnú
ús Sigurðssson, Ágúst Þór
Þ Bragaso
on, Vignir SSveinsson og
g
Magnúss B. Jónssonn.
Formaðður stjórnar,, Magnús Siigurðsson, ssetti fundinn
n og stjórnaaði honum.
1. Hnitbjöörg
a. Uppgjör frramkvæmd
da
Fyrir fuundinum lá samantekt
s
Bjarna
B
Þórs Einarssonaar um framk
kvæmdakosttnað við
endurbæ
ætur á félaggsaðstöðu í kjallara
k
Hniitbjarga og vegna
v
úrbótta á drenkerrfi hússins.
Kostnaðður við enduurbætur á féélagsaðstöððunni varð 19,6
1 milljónir en kostnaaður við aðrra þætti
en beintt við félagsaaðstöðu varr 20,1 milljóón. Samtals kostnaður við
v frakvæm
mdirnar að teknu
t
tilliti till endurgreiððslu á vsk veegna vinnu á byggingaarstað var 39
9.7 milljónirr kr.
Stjórn yyfirfór uppggjörið en gerrði ekki athuugasemdir við
v niðurstö
öðuna eða kkostnaðarskiiptingu.
b. Leigusamn
ningur um félagsaðstö
öðu
Fyrir fuundinum lággu drög að leigusamninngi við Blön
nduósbæ veg
gna félagsaððstöðunnar að
teknu tiilliti til þesss kostnaðar sem
s lagður var í endurnýjun og en
ndurbætur á rýminu.
Miðað eer við að leiiga verði hæ
ækkuð sem nnemur greið
ðslubyrði 19
9.600.000 kkr láns fram
m til
ársins 22034. Miðaðð við þær fo
orsendur hæ
ækkar leiga á mánuði fy
yrir rýmið um
m 105.259 kr.
miðað vvið verðlag í nóvemberr 2013. Gertt er ráð fyrirr að leigan taki
t breytinngum skv.
neysluvvísitölu og sé
s miðuð við
ð að leigusaamningur giildi frá 1. nó
óvember 20014 til 1. aprríl 2034.
Að þeim
m tíma liðnuum verði leiigan tekin tiil endurmatts ef vilji og
g forsendur eeru til
áframhaaldandi leiggu.
Stjórn ssamþykkti framangrein
f
ndar forsenddur og fól frramkvæmdaastjóra að unndirrita
leigusam
mning samkkvæmt þeim
m.
2. Skúlab
braut 22, útttekt BÞE.
Fyrir fuundinum lá skoðunarsk
s
ýrsla Bjarnaa Þórs Einaarssonar á ásstandi hússin
ins að Skúlaabraut
22 sem er sambýli fyrir fatlaðaa. Í ástandsllýsingunni kemur
k
fram
m mat hans á viðhaldsþö
örf
ætti sem þurrfa úrbóta við. Ekki er llagt kostnað
ðarmat
hússins og tekin saaman listi yffir helstu þæ
á framkkvæmdina en bent á að skipta meggi verkinu í verkhluta
v
og
g nokkuð lj óst að viðhaaldið er
mismunnandi mikiðð aðkallandi. Stjórn fór yfir ástandsslýsinguna og ákvað aðð fara og sk
koða
eignina í ljósi hennnar en fá síð
ðan kostnaðaarmat á viðhaldsþáttum
m og tillöguu að skipting
gu í
verkþættti.

1

Félaags- og skóllaþjónusta A
A- Hún

3. Framk
kvæmdir 20
014
a. Sæborg
Fyrir fuundinum lá minnisblað
m
Ingvars Gýýgjars Sigurrðarsonar, by
yggt á frum
máætlun Atlaa G.
Arnórsssonar hjá Sttoð um endu
urbætur á eiigninni. Ing
gvar mætti á fundinn ogg fór yfir hv
vaða
þættir hhafi verið fraamkvæmdirr af því sem
m til umfjöllu
unar var sl. haust. Fariðð var yfir
kostnaððaráætlanir og
o gerður saamanburðurr við fjárhag
gsáætlun. Samþykkt aðð gera þær
endurbæ
ætur sem laggt er til að gerðar
g
verðii til að kom
ma í veg fyrirr frekari skeemmdir eðaa
niðurbrot eignarinnnar. Samkvæ
æmt fjárhaggsáætlun er gert ráð fyrrir 14,6 milljljónum til
ð kostnaður vegna hitav
veitu geti nu
umið 1,5 miilljón og þv
ví sé
endurbóóta. Gert er ráð fyrir að
hægt aðð ráðast í fraamkvæmdirr um 13 millljónir krónaa. Í fjárhagsáætlun er reeiknað með að
tekið veerði lán að upphæð
u
17 milljónir
m
till fjármögnu
unar á framk
kvæmdum áársins við Sæ
æborg
og íbúððir að Ægisggrund. Stjórn samþykktti að senda lánsumsókn
l
n til Lánasjóóðs sveitafélaga
samkvæ
æmt fjárhagsáætlun.
b. Ægisgrund
d 2-8
ðum kostnaðði við hitaveitulagnir í eignina en óhjákvæmilegt
Ingvar ggerði grein fyrir áætluð
virðist vvera að skippta út ofnalö
ögnum þar ssem þær eru
u meira og minna
m
úr eirr og eru ekk
ki taldar
þola hittaveituvatn og eru auk þess
þ ekki aff réttum sveerleika miðaað við þá nootkun.
Ætla máá að kostnaður við hitaaveitutenginnguna geti orðið
o
um 3 milljónir
m
kr..
Umræðður urðu um
m frumáætlun
n Atla G. A
Arnórssonar frá því í okt. 2013 um þakvirðgerð
ðir og
endurbæ
ætur utanhúúss en ákveð
ðið að ráðasst ekki í þærr endurbætu
ur á þessu árri.
c. Hnitbjörg
Þór fór yfir helstu
h
þættii sem eftir eer að ganga frá vegna frramkvæmdaa utanhúss við
v
Ágúst Þ
Hnitbjöörg á síðastaa ári. Frágan
ngur lóða ogg stétta er efftir og gert ráð
r fyrir að ráðist verði í það
sem óhjjákvæmileggt er að geraa og skoðaðuur kostnaðu
ur við að bæ
æta akstursleeið upp að húsinu.
h
Ákveðið að fá Bjarrna Þór til að
a gera kostn
tnaðaráætlun
n fyrir þær breytingar.
b
4. Bréf Guðjóns Óla
afssonar, frræðslustjórra
Fyrir fuundinum lá bréf
b Guðjón
ns Ólafssonnar dags. 25.. mars 2014
4 þar sem haann segir staarfi sínu
lausu frrá og með næstu mánað
ðarmótum oog óskar eftiir þriggja mánaða
m
uppssagnarfresti. Í
bréfinu kemur fram
m að Guðjón
n er stoltur aaf að hafa verið
v
þátttak
kandi í að byyggja upp og
o þróa
metna fræðsluþjónustu og rifjar uppp nokkur mikilvæg
m
og metnaðarfuull verkefni sem
mikilsm
unnið hhefur verið að.
a
Stjórnarrmenn lýstuu ánægju sin
nni með störrf Guðjóns og að það muni
m verða vvandfyllt sk
karð
sem hannn skilji eftiir. Stjórn saamþykkti aðð auglýsa 80
0% starf fræ
æðslustjóra llaust til umssóknar.
5. Málefn
ni fatlaðra
Ágúst Þ
Þór Bragasoon sem jafnfframt er form
maður stjórrna Róta bs. greindi fráá stöðu og ho
orfum í
fjármáluum byggðassamlagsins og málaflokkksins á þjó
ónustusvæðii Róta. Fram
m kom að
fyrirsjáaanlega verðður nokkur skortur
s
á fjáármunum till rekstrarinss og horfur á að það mu
uni
koma hharðast niðurr á skammtíímavistunum
m fyrir börn
n nema við verði brugððið með
mlögum annnað hvort fráá ríki eða svveitarfélögu
um. Möguleiki sé enn tiil að sækja um
u hjá
fjárfram
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Jöfnunaarsjóði sveittarfélaga í ákveðin
á
pottt sem úthluttað verði úr. Fyrirsjáannlega verði að
a draga
úr kostnnaði og þar með þjónusstu í þessum
m málaflokk
ki.
6. Önnur mál
Á fundiinum voru lögð
l
fram drrög að samkkomulagi /y
yfirlýsingu þar
þ sem Ræ
ætur bs. máleefni
fatlaðs ffólks á vesttanverðu No
orðurlandi, B
Blönduósbæ
ær og Félags-og skólaþþjónusta Au
ustur
Húnvetnninga bs. geera með sér samkomulaag þar sem Blönduósbæ
ær breytir fé
félagslegu
leiguhúúsnæði í sinnni eigu, Skú
úlabraut 8 B
Blönduósi og
g gerir það aðgengilegt
a
t til útleigu fyrir
fatlað fó
fólk, sem hefur þörf fyrrir búsetu m
með þjónustu
u og sértækaar lausnir í hhúsnæðismáálum
vegna ffötlunar til viðbótar
v
hússalegu leiguutaka. Gert er
e ráð fyrir að
a gerður vverði 12 ára
leigusam
mningur en eftir þann tíma
t
er litiðð svo á að lo
okið sé við að
a greiða niiður fyrrnefn
fndan
kostnaðð og leigugjaald íbúa staandi undir reekstri á eign
ninni. Gert er
e ráð fyrir aað mismunu
ur
leiguverrðs verði grreiddur af Félgs og skóólaþjónustun
nni en Rætu
ur bs. endurggreiði þann
kostnaðð.
Stjórn ssamþykkti heimild
h
til framkvæmda
fr
astjóra til að
ð undirrita yfirlýsingun
y
na fyrir hön
nd
Félags oog skólaþjóónustu A-Hú
ún.
Framkvvæmdastjórii gerði grein
n fyrir mále fnum Sæbo
orgar og vorru starfsmannnamál rædd
d
sérstakllega.
Fleira eekki tekið fyyrir, fundi sllitið kl 11.1 5

Magnúss Sigurðsson
n,

Ágúst
Á
Þór B
Bragason,

Vignir Sveinsson,

Magnús
M
B. Jónsson

3

