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457. fundur
haldinn í bæjarráðssal,
fimmtudaginn 21. janúar 2010 og hófst hann kl. 17.00
Fundinn sátu: Elísabet Lára Björgvinsdóttir formaður, Gretar D. Pálsson, Lárus Á.
Hannesson, Erla Friðriksdóttir bæjarstjóri og Þór Örn Jónsson bæjarritari.
Fundargerð ritaði: Þór Örn Jónsson bæjarritari.
Elísabet Lára Björgvinsdóttir formaður setti fund og fól Erla Friðriksdóttur
bæjarstjóra fundarstjórn.
Fundargerðir nefnda.
1. 0912036 - Fundargerð þjónustuhóps aldraðra, dags. 10.12.2009 (64. fundur).
Fundargerð framlögð og samþykkt.
2. 0912028 - Fundargerð stjórnar Dvalarheimilis, dags. 08.12.2009 (41. fundur).
Fundargerð framlögð og samþykkt.
3. 1001030 - Fundargerð Skipulags- og byggingarnefndar, dags.19.1.2010
(124.fundur).
Fundargerð framlögð.
Liður 1 Silfurgata 27, endurnýjun á geymsluskúr.
María Inga Hannesdóttir kt. 300550- 2319 sækir um að endurnýja þak og
útveggjaklæðningu á geymsluskúr við Silfurgötu 27, sbr. teikn. frá Sveini
Ívarssyni ehf, kt. 550296- 2339, dags. 21.12.2009.
Nefndin samþykkir erindið með fyrirvara um að skúr lækki um 10 cm , sbr.
athugasemdarbréf frá Vilbergi Guðjónssyni Silfurgötu 29, mótt. dags.
12.01.2010.
Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt.
Liður 2 Silfurgata 3, aukin bílstæði á lóð og útlitsbreytingar á húsi.
Gunnar Einarsson sækir um leyfi f.h. Bjargeyjar ehf, kt. 691093 2719, að setja
tvöfalda hurð á suðurgafl hússins og stækka glugga á norðurgafli þess og útbúa
tvö bílastæði á lóðinni neðan við húsið, sbr. afstöðumynd og bréf dags. 18.01.
2010.
Erindi samþykkt.
Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt.
Liður 3 svæði undir endurnýtanlegan jarðveg.
Nefndin leggur til að verktakar fái aðstöðu til að geyma endurnýtanlegan
jarðveg á plani við gömlu ruslahaugana, í samráði við bæjaryfirvöld.
Tillaga nefndarinnar samþykkt.
Fundargerð samþykkt.
Aðrar fundargerðir
4. 1001020 - Fundargerð Menningarráðs Vesturlands, dags. 21.12.2009 (36. fundur).
Framlagt.
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5. 0912030 - Fundargerð Menningarráðs Vesturlands, dags. 24.11.2009 (35. fundur).
Framlagt.
6. 1001029 - Fundargerð Lista- og menningarsjóðs, dags.8.1.2010 (34. fundur).
Framlagt.
Erindi til kynningar
7. 1001021 - Bréf Umhverfisstofnunar, dags. 11.1.2010 varðandi vísunar til bréfs
stofnunarinnar dags. 5 nóvember 2009 vegna refaveiðar á uppgjörstímabilinu 1.
sept. 2009-31. ágúst 2010.
Framlagt.
8. 1001018 - Bréf Félags- og tryggingamálaráðuneytis, dags. 4.1.2010 varðandi
uppreiknuð tekju- og eignamörk vegna félagslegra leiguíbúða.
Framlagt.
9. 1001017 - Bréf Félags- og tryggingamálaráðuneytis, dags. 4.1.2010 varðandi
húsaleigubætur - uppreiknuð eignamörk.
Framlagt.
10. 1001006 - Bréf Samkeppniseftirlitsins, dags. 23.12.2009 varðandi álit
Samkeppniseftirlitsins nr. 4/2009 opinber útboð, samkeppni og
samkeppnishindranir.
Framlagt.
11. 1001005 - Bréf samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis, dags. 22.12.2009 varðandi
niðurskurð á ferðum Baldurs.
Framlagt.
12. 1001004 - Tölvupóstur Íslandspósts, dags. 31.12.2009 varðandi uppsögn
leigusamningi á Aðalgötu 5.
Framlagt.
13. 1001003 - Bréf mennta- og menningarmálaráðuneytið varðandi niðurstöður
könnunar um innleiðingu laga nr. 90/2008 um leikskóla og laga nr. 91/2008 um
grunnskóla.
Framlagt.
14. 0912052 - Bréf Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, dags. 14.12.2009. varðandi úthlutun
framlaga til sveitarfélaga vegna nýbúafræðslu á fjárhagsárinu 2010.
Framlagt.
15. 0912044 - Bréf Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, dags. 14.12.2009 varðandi áætluð
úthlutun framlags vegna sérþarfa fatlaðra nemenda í grunnskólum fjárhagsárið
2010.
Framlagt.
16. 0912042 - Bréf Samkeppniseftirlitsins, dags. 16.12.2009 varðandi álit
Samkeppniseftirlitsins nr. 3/2009 Skipulag, lóðaúthlutanir og samkeppni.
Framlagt.
17. 0912041 - Bréf Siglingastofnunar Íslands, dags. 15.12.2009 varðandi
samgönguáætlun 2009-2012, viðskiptaáætlun hafnarsjóðs.
Framlagt.
18. 0912040 - Tölvupóstur Sýslumanns Snæfellinga, dags. 16.12.2009 varðandi yfirlit
yfir ráðstafanir vegna niðurskurðar hjá embættinu.
Framlagt.
19. 0912039 - Bréf Sorpurðunar Vesturlands (ásamt þremur fundargerðum og
endurskoðaðri svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs 2009-2020), dags.
15.12.2009 varðandi samráðsnefnd sorpsamlaganna á suðvesturlandi.
Framlagt.
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20. 0912035 - Bréf Varasjóðs húsnæðismála varðandi söluframlög, dags. 09.12.2009.
Framlagt.
21. 0912034 - Afrit af bréfi Snæfellsbæjar, dags. 07.12.2009 varðandi sameiningarmál
sveitarfélaga á Snæfellsnesi.
Framlagt.
22. 0912032 - Bréf samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis, dags. 08.12.2009 varðandi
bókun bæjarstjórnar Stykkishólms 26.11.2009 sl. (Rannsóknarnefnd sjóslysa í
Stykkishólmi).
Framlagt.
23. 0912031 - Bréf umhverfisráðuneytis, dags. 07.12.2009 varðandi ársreikninga NSV
fyrir árin 2007-2008.
Framlagt.
24. 1001028 - Bréf ódags. varðandi boð á Hansahátíð dagana 24-27 júní 2010.
Framlagt.
Erindi til afgreiðslu/umsagnir.
25. 1001019 - Lánssamningur á milli Lánasjóðs sveitarfélaga og Stykkishólmsbæjar,
ódags.
Erindinu vísað til næsta bæjarstjórnarfundar.
26. 1001014 - Sýslumaður Snæfellinga dags 15.07.2009 varðandi ósk eftir heimild til
afskriftar á ógreiddum útsvörum.
Afskriftir samþykktar.
27. 1001013 - Sýslumaður Snæfellinga dags 16.07.2009 varðandi ósk eftir heimild til
afskriftar á ógreiddum útsvörum.
Afskriftir samþykktar.
28. 1001012 - Umsókn um framlag úr Framkvæmdasjóði aldraðra dags.11.01.2010.
Umsókn staðfest.
29. 1001001 - Bréf umhverfisráðuneytis, dags. 21.12.2009 varðandi veiðiátak á mink
og rannsóknir.
Samþykkt að greiða 213.232 kr. vegna veiðiátaks á mink.
30. 0912047 - Bréf klúbbsins Geysis, dags. 17.12.2009 varðandi kynningu á klúbbnum
Geysi og ósk um fjárstyrk.
Bæjarráð sér sér ekki fært að verða við styrkbeiðni.
31. 0912045 - Tölvupóstur Hvítasunnukirkjunnar í Stykkishólmi, dags. 21.12.2009
varðandi styrk vegna opinberra gjalda vegna ársins 2009.
Samþykkt að veita Hvítasunnukirkjunni í Stykkishólmi styrk sem nemur
fasteignaskatti á Skúlagötu 6 samkomusalur fyrir árið 2009.
Hvítasunnukirkjunni er bent á Orkuveitu Reykjavíkur varðandi
niðurfellingu á vatnsgjaldi.
32. 0912038 - Bréf félags- og tryggingamálaráðuneytis, dags. 15.12.2009 varðandi
grunnfjárhæð vegna fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga.
Bæjarráð samþykkir að grunnfjárhæð vegna fjárhagsaðstoðar til einstaklings
verði allt að 125.540 kr.
33. 1001023 - Bréf Umferðarstofu dags. 6.janúar 2010 varðandi ósk eftir tækifæri til að
kynna aðferðafræðina að baki nýrrar umferðaröryggisáætlunar.
Samþykkt að bæjarstjóri ræði við Sigurð Helgason hjá Umferðarstofu.
34. 1001025 - Ráðning forstöðumanns Dvalarheimilisins.
Samþykkt að bæjarstjóri gangi til samninga við Kristínu Blöndal um stöðu
forstöðumanns Dvalarheimilis Stykkishólms.
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Samningar/tilboð.
35. 1001011 - Yfirlýsing um lok framkvæmda og afhendingu á sumarbústaðarsvæðinu
Arnarborg í landi Stykkishólmsbæjar.
Yfirlýsing staðfest.
36. 1001026 – Drög að samningi við OG Arkitektastofuna um hönnun og ráðgjöf við
skólabyggingu.
Samþykkt að bæjarstjóri gangi til samninga við OG Arkitektastofuna.
37. 0912037 - Húsaleigusamningur við Aftanskin um hluta að kálfinum að Skólastíg
11.
Samningur framlagður og samþykktur.
Annað.
38. 1001009 - Drög að þriggja ára fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar 2011-2013-seinni
umræða.
Samþykkt að vísa áætlun til seinni umræðu í bæjarstjórn.
39. 1001008 - Bráðabrigðauppgjör Stykkishólmsbæjar jan.-nóv.2009.
Þór Örn bæjarritari gerði grein fyrir 11 mánaða bráðabirgðauppgjöri
Stykkishólmsbæjar fyrir árið 2009.
40. Styrkur til björgunarstarfs á Hahíti.
Samþykkt að styrkja björgunarstarf á Hahíti um 100 kr. á íbúa í Stykkishólmi
110.000 kr. og fela Rauðakrossi Íslands ráðstöfun styrkisins.

Fundargerðin upplesin og samþykkt.
Fundi slitið kl. 18:00
Þór Örn Jónsson
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