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FUNDARBOÐ
370. fundur bæjarstjórnar
verður haldinn í bæjarstjórnarsal, 22. nóvember 2018 og hefst kl. 17:00

Dagskrá:
Fundargerð
1. 1811002F - Bæjarráð - 592
1.1 1811024 - Gjaldskrár ársins 2019
1.2 1811017 - Fjárhagsáætlun ársins 2019, fyrri umræða
1.3 1811011 - Lóðarumsókn - Hjallatangi 48, dags. 29.10.18
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1811029 - Lóðarumsókn - Hjallatangi 48, dags. 12.11.2018
1811001F - Safna- og menningarmálanefnd - 105
1810003F - Skipulags- og bygginganefnd - 225
1811023 - Landfræðileg upplýsingagögn sveitarfélaga
1811021 - Ný reglugerð um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga í samráðsgátt til umsagnar,
dags. 1.11.18
1811022 - Framlög vegna sérþarfa fatlaðra nemenda 2019, erindi dags 1.11.18
1811030 - Viðauki við fjárhagsáætlun, erindi dags. 7.11.2018
1811028 - Umræðu- og samráðsfundir vegna kjaraviðræðna 2019
1810040 - Breytingar á samþykktum og erindisbréfum
1810056 - Áhugi á rannskónar-, vinnslu- og afurðamiðstöð þangs í Stykkishólmi
1811025 - Endurnýjun samnings á milli Brunavarna Stykkishólms og nágrennis og
Eldstoða ehf. um eldvarnaeftirlit
1810058 - Stykkishólmur - Hjúkrunarrými
1810020 - Erindi frá Gagnaveitu Helgafellssveitar varðandi ljósleiðaratengingu,
dags. 25.9.18
1811031 - 9 mánaða uppgjör Stykkishólmsbæjar 2018

Erindi til afgreiðslu/umsagnir
2. 1811034 - Samningur við Saga Film vegna kvikmyndatöku í Stykkishólmi
Beiðni hefur borist frá Saga Film um kvikmyndatöku átta þátta sjónvarpsseríu í
Stykkishólmi og breytingu á útliti opinberra mannvirkja í eigu Stykkishólmsbæjar í
tengslum við verkefnið, en um er að ræða samframleiðslu af sænsku fyrirtæki og
Sagafilm. Lagt er til að bæjarstjóra verði veitt umboð til þess að ganga til samninga við
Saga Film vegna breytinga á mannvirkjum í eigu Stykkishólmsbæjar.
3. 1808047 - Höfðagata-9-Umsókn um stöðuleyfi
Sótt var um stöðuleyfi fyrir vinnuskúr vegna fyrirhugaðra framkvæmda við Höfðagötu
9 í september sl. Erindinu var frestað þar til nánari upplýsingar um stærð og
staðsetningu bærust ásamt skriflegu leyfi frá nágrannönum. Nú hafa öll til skyld gögn

borist og því unnt að taka afstöðu til umsóknarinnar.
4. 1810029 - Heilsueflandi samfélag í Stykkishólmi
Samningar vegna Heilsueflingar eldri borgara lagðir fram til staðfestingar.

20.11.2018
Jakob Björgvin Jakobsson, bæjarstjóri.

