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10. júlí 2008

439. fundur
haldinn í bæjarráðssal,
fimmtudaginn 10. júlí 2008 og hófst hann kl. 17.00
Fundinn sátu: Ólafur Guðmundsson, formaður, Gretar Daníel Pálsson, varamaður,
Davíð Sveinsson, Erla Friðriksdóttir bæjarstjóri.
Fundargerð ritaði: Arna Sædal Andrésdóttir
Ólafur Guðmundsson setti fund og fól Erlu bæjarstjóra fundarstjórn.

1. Kosning formanns og varaformanns bæjarráðs.

Ólafur Guðmundsson var kosinn formaður og Elísabet Lára Björgvinsdóttir var
kosin varaformaður.

Fundargerðir nefnda
2. 0807003 - Fundargerð skipulags- og byggingarnefndar, dags. 01.07.2008

(108. fundur).
Fundargerð framlögð.
Liður 1. Laufásvegur 17. Óveruleg breyting á deiliskipulagi miðbæjar.
Lögð fram að nýju breyting á deiliskipulagi miðbæjar fyrir lóð nr. 17 við
Laufásveg. Breytingin fólst í stækkun á byggingarreit og leyfa kjallara undir
hluta af húsi. Erindið var grenndarkynnt sem óveruleg breyting á deiliskipulagi
miðbæjar samkvæmt 2. mgr. 26. gr. skipulags- og byggingarlaga fyrir eigendum
húsa að Skúlagötu 26 og Laufásvegi 15. Engar athugasemdir bárust.
Nefndin samþykkir óverulega breytingu á deiliskipulagi.
Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt.
Liður 4. Austurgata 10, bílastæði á lóð.
Halldór Jóhann Halldórsson óskar eftir að gera bílastæði vestan megin við húsið
sbr. bréf dags. 18.06.´08.
Erindi synjað þar sem aðkeyrsla fyrir bíl er til staðar fyrir austan húsið.
Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt.
Liður 5. Sverrir Kristjánsson óskar eftir að stækka lóð Höfðagötu 9 úr 442 m2, í
903 m2 sbr. mæliblað.
Erindi samþykkt.
Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt.
Liður 6. Hamraendi 3 mhl. 02, bæta við gluggum.
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Hamraafl ehf /Símon Sturluson mhl. 020106 og Beiti ehf /Heimir Kristinsson
mhl. 020101 óska eftir að bæta við gluggum í sitt hvort bilið að vestanverðu.
Skriflegt samþykki meðeigenda hússins liggur fyrir. Hamraafl ehf, óskar einnig
eftir að setja milliloft í bil mhl. nr. 02 0106, samkvæmt teikningu frá
Verkfræðistofur EK dags. júní 2008.
Erindi samþykkt.
Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt.
Björgvin situr hjá undir lið 8 vegna tengsla.
Liður 8. Ægisgata 8, útlitsbreytingar.
Teiknistofan hús og skipulag /Hildigunnur Haraldsdóttir FAÍ sækir um f.h.
Guðbrands Björgvinssonar að klæða húsið og fjarlægja pósta úr stofuglugga sbr.
teikn. dags. 25.06.´08.
Erindi samþykkt.
Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt.
Fundargerð samþykkt.

Aðrar fundargerðir
3. 0807009 - Fundargerð Breiðafjarðarnefndar, dags. 14.05.2008 (88. fundur),
(www.breidafjordur.is).
Fundargerð framlögð.
4. 0807001 - Fundargerð aðalfundar Jeratúns ehf., dags. 05.05.2008.
Fundargerð framlögð.

Erindi til kynningar
5. 0807018 - Tölvupóstur frá íbúum að Laufásvegi 15, dags. 17.05.2008.

Framlagt.
6. 0807017 - Skýrsla stýrihóps um mótun framtíðarsýnar

Stykkishólmshafnar, dags. 08.07.2008 varðandi framtíðarsýn
Stykkishólmshafnar.
Framlögð.
7. 0807014 - Bréf umhverfisnefndar Alþingis, dags. 04.07.2008 varðandi þrjú
frumvörp. (374. mál: www.althingi.is/altext/135/s/0616.html, 375. mál:
www.althingi.is/altext/135/s/0617.html, 376. mál:
www.althingi.is/altext/135/s/0618.html).
Framlagt. GDP hvatti menn til að fara vel yfir lögin, hann telur vera gengið á
sjálfsákvörðunarrétti sveitarfélaga.
8. 0807013 - Bréf skipulagsstofnunnar, dags. 03.07.2008 varðandi
deiliskipulag.
Framlagt.
9. 0807007 - Tvö bréf og reglugerð félags- og tryggingamálaráðuneytis, dags.
11.06.2008 um mat á þörf aldraðra fyrir dvalarrými og dags, 02.07.2008
varðandi aðsetur matsteyma.
Framlagt. Bréfum vísað til þjónustuhóps aldraðra og stjórnar Dvalarheimilisins.
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10. 0807005 - Bréf Upplifðu allt hópsins, dags. júlí 2008 varðandi þakkir fyrir

veittan stuðning við gerð kynningrmyndar um Vesturland (3 DVD diskar).
Framlagt.
11. 0806035 - Bréf utanríkisráðuneytis, dags. 25.06.2008 varðandi þakkir
vegna móttöku og hádegisverð fyrir hóp erlenda sendiherra.
Framlagt.
12. 0806032 - Bréf og yfirlit frá Búnaðarsamtökum Vesturlands, dags.
12.06.2008 yfir búfjárfjölda.
Framlagt.

Erindi til afgreiðslu/umsagnar
13. 0807022 - Kennslukvóti GSS skólaárið 2008-2009, dags. 07.07.2008.
Kennslukvóti GSS skólaárið 2008-2009 samþykktur.
14. 0806019 - Umsókn um áframhaldandi starfsdeild við Grunnskólann í

Stykkishólmi, dags. 08.07.2008.
Umsókn um áframhaldandi starfsdeild við Grunnskólann í Stykkishólmi
samþykkt.
15. 0807020 - Bréf bæjarstjóranna á Snæfellsnesi, dags. 26.06.2008 varðandi

tilnefningu fulltrúa í Dreifmenntar verkefninu og kostnað vegna
skólaaksturs í FSN.
Samþykkt að tilnefna Rósu Guðmundsdóttur sem fulltrúa sveitarfélagana á
Snæfellsnesi í Dreifmenntar verkefninu og samþykkt að greiða hlutdeild í tapri
skólaaksturs FSN.
16. 0807016 - Bréf Sólbjartar S. Gestsdóttur, dags. 08.07.2008 varðandi

umsókn um námsstyrk.
Samþykkt að veita Sólbjörtu styrk skv. reglum Stykkishólmsbæjar um
námsstyrki.
17. 0806025 - Bréf Steinunnar I. Magnúsdóttur, dags.12.06.2008 varðandi

umsókn um námstyrk.
Samþykkt að veita Steinunni styrk skv. reglum Stykkishólmsbæjar um
námsstyrki.
18. 0807011 - Bréf Hrafnhildar Sævarsdóttur og Berglindar Gunnarsdóttur,

dags. 03.07.2008 varðandi styrkbeiðni vegna Evrópumóts í Mónakó.
Samþykkt að veita Hrafnhildi styrk að upphæð 20.000.- og Berglindi styrk að
upphæð 20.000.-.
19. 0807019 - Tölvupóstur Hrafnhildar Sævarsdóttur, dags. 08.07.2008

varðandi styrkbeiðni.
Samþykkt að greiða Hrafnhildi þær vinnustundir sem hún missir úr vinnuskóla
Stykkishólmsbæjar vegna landsliðsskyldu.
20. 0806033 - Styrkumsókn, ódags. varðandi nýsköpunarkeppni

grunnskólanemenda.
Bæjarráð sér sér ekki fært að verða við erindinu.
Síða 3 af 5

439. fundur
10. júlí 2008

21. 0807010 - Bréf Hafnasambands Íslands, dags. 30.06.2008 varðandi boðun á

hafnasambandsþing 25. og 26. sept. 2008.
Fulltrúar á Hafnasambandsþing 25. og 26. sept. 2008: Erla Friðriksdóttir,
hafnarstjóri, Símon Sturluson formaður hafnarstjórnar og Hrannar Pétursson
hafnarvörður.
22. 0807004 - Bréf Jeratúns, dags. 30.06.2008 varðandi hlutafjáraukningu

aðildarsveitarfélaga í Jeratúni ehf. 2008.
Samþykkt hlutafjáraukning í Jeratúni ehf. að upphæð 8.640.000.-.
23. 0806036 - Bréf sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis, dags. 27.06.2008

varðandi umsókn um úthlutun byggðakvóta.
Tillaga bæjarráðs Stykkishólmsbæjar dags. 10.07.08 að reglum um sérstök
skilyrði fyrir úthlutun byggðakvóta í Stykkishólmi fyrir fiskveiðiárið 2007/2008
er því þannig:
Byggðakvótanum er úthlutað sbr. 4. gr. B. reglugerðar nr. 640/2008, þ.e.
úthlutun vegna samdráttar í vinnslu á skel. Einungis þeir aðilar sem orðið hafa
fyrir þessum samdrætti verði úthlutað hlutdeild í byggðakvótanum. Það eru
bátar þeirra útgerða sem eiga aflahlutdeild í hörpuskel í Breiðafirði þann 1.
september 2007 og stunduðu skelveiðar í Breiðafirði á tveimur síðustu
skelvertíðum og aðilar sem keypt hafa báta eða útgerðir sem orðið hafa fyrir
þessum samdrætti og stunduðu skelveiðar í Breiðafirði á tveimur síðustu
skelvertíðum. Byggðakvóta verði úthlutað í hlutfalli við aflahlutdeild í
hörpuskel í Breiðafirði þann 1.9.2007.
Tillaga samþykkt samhljóða.
24. 0807008 - Bréf Sæferða ehf., dags. 26.06.2008 varðandi aðkomuleiðir að

ferjunni Baldri.
Erindi þegar komið í vinnslu. Nú þegar er búið að halda fund með með Pétri
Ágústssyni, framkvæmdastjóra Sæferða ehf. Auk Péturs sátu fundinn, Erla
Friðriksdóttir, hafnarstjóri, Símon Sturluson formaður hafnarsjórnar og Hrannar
Pétursson, hafnarvörður. Samþykkt að vísa erindinu til hafnarsjórnar.
25. 0806026 - Bréf Katrínar Oddsteinsdóttur dags, 12.06.2008 varðandi

félagslegar íbúðir.
Bæjarstjóra falið að svara Katrínu.
26. 0807015 - Tillaga GDP og ÓG um að taka 12-18 mánaða börn í leikskólann

ásamt greinargerð frá leikskólanum, dags. 18.06.2008 varðandi
leikskólagöngu 12-18 mánaða barna.
Tillaga um að taka inn 12-18 mánaða börn í leikskólann:
Undirritaðir leggja til að frá 1. september 2008 verði heimilt að taka börn allt frá
12 mánaða aldri inn í leikskólann.
Greinargerð:
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Undirritaðir telja að bæjarfélagið eigi að bjóða upp á þessa þjónustu við foreldra
ungra barna þar sem aðstæður í leikskólanum leyfa og að ekki eru aðrir
möguleikar á dagvistun fyrir 12 – 18 mánaða börn í Stykkishólmi. Margir
foreldrar geta því ekki snúið til baka til vinnu að fæðingaorlofi loknu.
Miðað við núverandi aðstæður í leikskólanum bæði hvað varðar faglega getu
starfsfólks og húsrými, er nægt pláss fyrir þau börn sem eru á aldrinum 12-18
mánaða og búsett eru í bæjarfélaginu.
Skv. kostnaðarmati er áætlaður kostnaður við leiktæki og annan búnað sem bæta
þyrfti við til að geta tekið á móti börnunum um 1-1,5 millj. kr. Viðbótar
rekstrarkostnaður leikskólans samsvarar launum 60-80% stöðugilds.
Tekjuaukning er í samræmi við fjölda barna og vistunarstundir. Aukinn
rekstrarkostnaður við þessa breytingu umfram tekjur er áætlaður um 800-1.000
þús. kr. á ári.
Gretar D. Pálsson
Ólafur Guðmundsson
Tillaga samþykkt samhljóða.
27. 0807021 - Tillaga bæjarstjóra vegna skólamáltíða.

Tillaga vegna skólamáltíða:
Þar sem engin tilboð bárust í skólamáltíðir leggur bæjarstjóri til að kannaðar
verði aðrar leiðir við matseld fyrir grunnskólabörn.
Tillaga bæjarstjóra samþykkt samhljóða.

Samningar/tilboð
28. 0807002 - Samningur. Stykkishólmsbær og Sæferðir ehf. vegna

hafnargjalda ferjunnar Baldurs.
Samningur framlagður og samþykktur.

29. Önnur mál.

a) Davíð spurði hversu margar umsóknir bárust í starf íþrótta- og
tómstundafulltrúa. Tvær umsóknir um starið bárust.
b) Davíð spurði út í gangstéttir sem verktakar brjóta við vinnu sína og
hraðakstur í Hjallatanga og Tjarnarási.
c) Bæjarráð, forseti bæjarstjórnar og bæjarstjóri hafa fundað með fulltrúum
Snæfells varðandi styrkveitingar og samstarf milli aðila, ársskýrsla Snæfells
2007 var lögð fram á fundum.
Fundargerðin upplesin og samþykkt.
Fundi slitið kl. 18:25
Arna Sædal Andrésdóttir
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