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462. fundur
haldinn í bæjarráðssal,
þriðjudaginn 22. júní 2010 og hófst hann kl. 17.00
Fundinn sátu: Lárus Ástmar Hannesson, Berglind Axelsdóttir, Gretar D. Pálsson
og Gyða Steinsdóttir bæjarstjóri.
Fundargerð ritaði: Guðmundur Andrésson
Lárus Ástmar Hannesson setti fundinn.
Kosting formanns: Lárus Ástmar Hanneson var kosinn formaður.
Kosning varaformanns: Berglind Axelsdóttir var kosin varaformaður.
Formaður bæjarráðs fól síðan bæjarstjóra fundarstjórn.
Fundargerðir nefnda
1.1005042 - Fundargerð Skólanefndar Tónlistarskóla Stykkishólms (135. fundur) dags
27.05.2010 Bæjarráð Stykkishólms þakkar Hafsteini Sigurssyni farsælt starf í
Tónlistarskóla Stykkishólms og óskar honum farsældar á nýjum vettvangi.
Fundargerðin Samþykkt.
2. 1005035 - Fundargerð Æskulýðs- og íþróttanefndar dags. 19.05.2010
Fundargerðin samþykkt.
3. 1005032 - Fundargerð Þjónustuhóps aldraðra dags. 20.05.2010
Fundargerðin samþykkt.
4. 1005028 - Fundargerð stjórnar Dvalarheimilis aldraðra dags. 06.04.2010
Hefur áður verið tekið fyrir.
5. 1005024 - Fundargerð stjórnar Dvalarheimilis aldraðra dags. 11.05.2010
Fundargerðin samþykkt.
Aðrar fundargerðir
6. 1005037 - Fundargerð Breiðafjarðarnefndar (nr. 112)
7. 1005030 - Fundargerð Eflingar dags. 21.04.2010
8. 1005027 - Fundargerðir Menningarráðs Vesturlands 2010, 41. fundur og aðalfundur
ásamt ársskýrslu 2009.
Fundargerðir lagðar fram.
Erindi til kynningar
9. 1006023 - Bréf Alþingis dags.02.06.2010. varðandi b.t. félags- og
tryggingamálanefndar um umsögn um frv. til barnaverndarlaga, 556. mál(drög)
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10. 1006019 - Bréf Sýslumanns Snæfellinga dags. 08.06.2010. varðandi skrá um
friðlýst æðarvörp.
11. 1006011 - Bréf dags. 01.06.2010. varðandi úthlutun úr framkvæmdarsjóði aldraðra
2010
Styrkur veittur að upphæð kr. 4.050.000 til Dvalarheimilis aldraðra vegna endurbóta á
baðherbergjum og snyrtingum.
12. 1006007 - Bréf Grundarfjarðarbæjar dags. 03.06.2010. varðandi kröfu FSN um
greiðslu á halla á skólaakstri frá 2008 o0g 2009 o.fl.
13. 1005043 - Bréf SSV dags. 21.05.2010 varðandi umsögn um tillögu til
þingsályktunar um stefnumótandi byggðaráættlun fyrir árin 2010-2013, 521. mál.
14. 1005034 - Bréf Samgöngu- og sveitastjórnarráðuneytis dags.14.05.2010 varðandi
tilkynningu um endanlega úthlutun framlags vegna sérþarfa fatlaðra nemenda í
grunnskólum fjárhagsárið 2010
Framlagt.
Erindi til afgreiðslu/umsagnir
15. 1006026 - Fundarboð Menningarráðs Vesturlands dags.08.06.2010
Bæjarstjóra var falið að tilnefna fulltrúa í samráði við sveitarfélög á
Snæfellsnesi.
16. 1006018 - Bréf Sýslumanns Snæfellinga dags. 07.06.2010. varðandi umsókn um
nýtt rekstrarleyfi gistihúss að Höfðagötu 11
Bæjarráð gerir ekki athugasemdir við umsóknina.
17. 1006016 - Bréf dags. 07.06.2010. varðandi ágreining um lóðarmörk milli Silfurgötu
23 og Skólastíg 18a. Vísað til skipulags- og byggingarnefndar.
18. 1006012 - Bréf Sýslumanns Snæfellinga dags. 02.06.2010. varðandi umsókn
Hafnargerðar ehf um leyfi til að reka gististað í flokki 1, heimagistingu, að
Skúlagötu 4 í Stykkishólmi. Bæjarráð gerir ekki athugasemdir við umsóknina.
19. 1006009 - Bréf Sambands íslenskra sveitafélaga dags. 02.06.2010. varðandi kjör
fulltrúa á landsþing Sambands íslenskra sveitafélaga.
Sjá samþykkt á síðasta bæjarstjórnarfundi.
20. 1006006 - Athugasemdir vegna deiliskipulagstillögu á íbúðarsvæði við
Þinghúshöfða í Stykkishólmsbæ. Vísað til skipulags- og byggingarnefndar.
21. 1005033 - Bréf Grundarfjarðarbæjar dags. 18.05.2010 varðandi kostnað við
skólaakstur í FSN árin 2008 og 2009. Bréf lagt fram.
22. 1006027 - Bréf Sýslumanns Snæfellinga dags. 14.06.2010. varðandi umsókn um
veitingaleyfi að Smiðjustíg 3. Bæjarráð gerir ekki athugasemdir við umsóknina.
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23. 1006028 - Bréf sýslumanns Snæfellinga dags.14.06.2010. varðandi umsókn um
veitingaleyfi í Brimrúnu. Bæjarráð gerir ekki athugasemdir við umsóknina.
24. 1006029 - Bréf Sýslumanns Snæfellinga dags. 14.06.2010 varðandi umsókn um
veitingaleyfi um borð í Særúnu. Bæjarráð gerir ekki athugasemdir við umsóknina.
25. 1006030 - Bréf Sýslumanns Snæfellinga dags. 14.06.2010 varðandi umsókn um
veitingaleyfi um borð í Baldri. Bæjarráð gerir ekki athugasemdir við umsóknina.
26. 1006031 - Bréf v/geymslupláss á hafnarsvæði fyrri húseigendur í Flatey.
Erindinu hafnað.
27. 1006032 - Styrkbeiðni v/Landsfundar Upplýsingar dags. 16.06.2010
Bæjarráð sér sér ekki fært að verða við erindinu.
28. 1006033 - Bréf dags. 18.06.2010 vegna veitingar launalauss leyfis til Lárusar
Hannessonar. Lárus vék af fundinum við afgreiðslu þessa liðar. Vísað til
bæjarstjórnar í samræmi við reglur.
29. 1006034 - Tillaga GDP um úttekt á umfangi svartrar atvinnustarfsemi í
Stykkishólmi.
Bæjarráð samþykkir að fela Atvinnumálanefnd að gera úttekt á umfangi svartrar
atvinnustarfsemi í Stykkishólmi og gera tillögur um hvernig unnið verði gegn slíkri
starfsemi.
Einnig verði nefndinni falið að kanna hvort mögulegar tengingar geti verið á milli
svartrar atvinnustarfsemi og einstakra skráninga atvinnulausra í Stykkishólmi.
Gretar D. Pálsson
Tillagan samþykkt.
30. 1006035 - Tillaga GDP um stefnumótun í atvinnumálum í Stykkishólmi.
Bæjarráð samþykkir að fela Atvinnumálanefnd að hafa forgöngu um gerð
stefnumótunar í atvinnumálum í Stykkishólmi með það að markmiði annars vegar að
hleypa styrkari stoðum undir núverandi atvinnulíf og hins vegar að skilgreina
markhópa atvinnugreina sem æskilegt væri að laða að eða setja upp í Stykkishólmi.
Gretar D. Pálsson
Tllagan samþykkt.
31. 1006036 - Tillaga GDP um breytingu/viðbót á erindisbréfi Æskulýðs og
íþróttanefndar.
Undirritaður leggur til breytingu / viðbót á erindisbréfi Æskulýðs og íþróttanefndar.
Að þriðji liður í Hlutverk nefndarinnar verði svohljóðandi:
• að tilnefna í ungmennaráð fimm fulltrúa á aldrinum 16-21 árs sem bæjarstjórn
staðfestir skv. ákvæðum sveitarstjórnarlaga, og samþykktar um stjórn og
fundarsköp Stykkishólmsbæjar.
Samkvæmt erindisbréfi Ungmennaráðs tilnefnir Æskulýðs og íþróttanefnd fólk á
aldrinum 18 -21 árs í ungmennaráð, en þessa hlutverks er ekki getið í erindisbréfi
Æskulýðs- og íþróttanefndar.
Gretar D. Pálsson
Tillagan samþykkt.
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32. 1006037 - Tillaga um að skipaður verði vinnuhópur v/deiliskipulags
Frístundabúskapar og hesthúsahverfis.
Undirritaður leggur til að skipaður verði vinnuhópur vegna deiliskipulags
hesthúsahverfis og deiliskipulags frístundabúskapar er vinni með Glámu Kím að
skipulagstillögum. Í vinnuhópnum eigi sæti einn fulltrúi frá Skipulags- og
byggingarnefnd, einn frá hesteigendafélaginu og einn frá frístundabændum.
Gretar D. Pálsson
Tillagan felld með tveimur atkvæðun gegn einu.
33. 1006038 - Skipun nýs fulltrúa í stýrihóp Dreifmenntar.
Undirritaður hefur verið fulltrúi Stykkishólmsbæjar í stýrihóp Dreifmenntar,
samstarfsverkefnis Snæfellsness og suðurfjarða Vestfjarða. Óska hér með eftir að
skipaður verði fulltrúi í minn stað.
Gretar D. Pálsson
Skipan fulltrúa vísað til bæjarstjórnar.
34. 1006039 - Tölvupóstur dags. 15.06.2010 varðandi aðstöðu í höfninni fyrir Sæferðir
Vísað til hafnarstjórnar.
35. 1006040 - Tillaga um undibúning sölu grunnskólans við Skólastíg
Undirrituð leggja til að settur verði saman vinnuhópur sem skoða á og koma
með tillögur um hvort og þá hvernig á að skilyrða notkunarmöguleika
skólahússins við skólastíg. Einnig skoði hópurinn byggingarmöguleika á
svæðinu og komi með tillögu um nýtingu svæðisins.
Vinnuhópinn skipi þrír aðilar þ.e. bæjarstjóri, einn tilnefndur af D-lista og einn
af L-lista.
Greinargerð:
Við teljum rétt að þessi vinna fari af stað þannig að einhver rammi liggi fyrir um
nýtingu byggingarinnar og lóðarinnar ef nýta á hana í annað en nú er.
Lárus Ástmar Hannesson
Berglind Axelsdóttir
Tillagan samþykkt.

36. 1006041 - Tillaga um könnun á sölu hlutar Stykkishólsmbæjar í Lánasjóði
sveitarfélaga.
Undirrituð leggja til að bæjarstjóra verði falið að kanna hvort hlutur
Stykkishólmsbæjar í Lánasjóði sveitarfélaga sem er 1,85% af sjóðnum, sé
seljanlegur og á hvaða verði.
Lárus Ástmar Hannesson
Berglind Axelsdóttir
Tillagan Samþykkt.
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37. 1006042 - Tillaga um undirbúning hljóðritunar á bæjarstjórnarfundum.
Undirrituð leggja til að bæjarstjóra verði falið að kanna möguleika og kostnað á
hljóðritun á bæjarstjórnafundum. Hljóðritunin verði opin og aðgengileg á heimasíðu
bæjarins.
Lárus Ástmar Hannesson
Berglind Axelsdóttir
Tillagan Samþykkt.
38. 1006043 - Tillaga um skipun vinnuhóps vegna deiliskipulags á svæði fyrir
frístundabændur.
Undirrituð leggja til að skipaður verði vinnuhópur sem vinna mun með Glámu - Kím í
deiliskipulagsvinnu við svæði frístundabænda. Hópinn skipa byggingafulltrúi, einn
tilnefndur af frístundabændum og einn af og skipulags- og bygginganefnd.
Lárus Ástmar Hannesson
Berglind Axelsdóttir
Tillagan samþykkt.

39. 1006044 - Tillaga um skipun vinnuhóps vegna deiliskipualgs á svæði
Hesteigendafélags Stykkishólms.
Undirrituð leggja til að skipaður verði vinnuhópur sem vinna mun með Glámu - Kím í
deiliskipulagsvinnu við svæði Hesteigendafélags Stykkishólms. Hópinn skipa
byggingafulltrúi, einn tilnefndur af Hesteigendafélaginu og einn af skipulags- og
bygginganefnd.
Lárus Ástmar Hannesson
Berglind Axelsdóttir
Tillagan samþykkt.
40. 1006045 - Tillaga um að skipuð verði nefnd í málefnum fatlaðra.
Undirrituð leggja til að stofnuð verði nefnd í málefnum fatlaðra.
Nefndin verði fimm manna auk varamanna.
Greinargerð: Nefndin undirbúi móttöku málaflokksins frá Ríki yfir til sveitarfélaga
auk þess að vera stefnumótandi og leiðandi fyrir málaflokkinn í Stykkishólmsbæ.
Lárus Ástmar Hannesson
Berglind Axelsdóttir
Tillagan samþykkt og bæjarstjóra falið að gera drög að erindisbréfi.

Reglur og samþykktir
41. 1005013 - Hundaleyfi - gjaldskrá
Samþykkt að hækka gjaldskrána sem nemur hækkun vísitölu neysluverðs frá
1. mars 2001.

Síða 5 af 6

462. fundur
22. júní 2010

Önnur mál.
42. Lófaleiðsögn, tilboð frá Anok Margmiðlun ehf.
Ákveðið að fá kynningu á verkefninu.
43. Hugmyndaveitan, rætt um möguleika verkefnisins og áframhald.
44. Gretar ræddi um útboð skólans.
45. Gretar upplýsti að fulltrúar D-listans muni styðja og standa með öllum þeim
verkefnum sem samrýmast stefnuskrá D-listans.
46. Tilnefning varamanns í þjónustuhóp aldraðra:
Hanna Jónsdóttir
47. Gretar spurðist fyrir um tímabundna ráðningu ritara bæjarstjóra.
Bæjarstjóri gerði grein fyrir ráðningunni. Fjórar umsóknir bárust.
Ráðinn hefur verið Heimir Laxdal Jóhannsson.
48. Styrkbeiðni frá 4 flokki sameiginlegs knattspyrnuliðs á Snæfellsnesi.
Bæjarráð sér sér ekki fært að verða við erindinu.
49. Lárus gerði grein fyrir samskiptum við formann Breiðafjarðarnefndar vegna
umsóknar um uppsetningu skiltis við höfnina.
Fundargerðin upplesin og samþykkt.
Fundi slitið kl. 19: 45
Guðmundur Andrésson
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