Starfshópur um stefnumótun
Stykkishólmsbæjar í málefnum 60 ára og eldri

6. fundur haldinn á Ráðhúsloftinu 5. október 2021
Fundur hófst kl. 19:30.

Fundinn sátu:
Sumarliði Ásgeirsson formaður
Hanna Jónsdóttir
Ingveldur Eyþórsdóttir
Magnús Ingi Bæringsson tómstunda- og æskulýðsfulltrúi
Fundargerð ritaði: Magnús Ingi Bæringsson
Jóhanna Fjóla forstjóri HVE hafið samband við formann og upplýsti hann um að verið væri að
vinna í svörum til starfshóps. Tók jákvætt í að auka samstarf HVE og Félags og
skólaþjónustuna.
Starshópurinn er á því að mikilvægt sé að til staðar verði a.m.k. einn starfsmaður í húsnæði við
Skólastíg. Ræddar voru hugmyndir um að í húsinu gæti búið einn einstaklingur sem hefði það
hlutverk að sinna húsvörslu. Skoða mætti að semja við Vökustaur um næturvörslu.
Nefndin sammála um að leggja fram tillögur um næstu skref varðandi framtíðaruppbyggingu
viðbótar húsnæði. Bregðast þurfi við biðlista eftir íbúðum og spá um ört fjölgandi hópi sem
mun þurfa á íbúðum að halda. Nefndin óski eftir tillögum t.d. með mögulegri stækkun yfir í
tónlistarskóla þegar að því kemur að hann flyti í húsnæði við Grunnskólann.
Umræðan um fjölþættar lausnir og þann möguleika að bjóða upp á kost þar sem fólk getur
hjálpast að með að bjarga sér sjálft t.d. sameigninlegum ísskáp með mat sem allir hafa aðgang
að og starfsmaður sér um að fylla á.
Umræðan um að gert sé þarfamat á einstaklingum við umsóknir um íbúðir og tekið tillit til
aðstæðna. Á að tilkynna einstakling sem fær stóra íbúð að hann gæti þurft að flytja sig til ef
einstaklingsíbúð losnar? Eins ef viðkomandi fær úthlutaða litla íbúð en óskar eftir stærri þá sé
sá kostur skoðaður að viðkomandi fái stærri íbúð þegar hún losnar og áður en hún er boðin
öðrum.
Kanna framtíðarþörf og leggja fram spá um þróun á þörf í Stykkishólmi. Hvað eru margir á
biðlista í dag og hvernig má búast við að staðan verði fram í tíman? Finna spátölur yfir landið
sem hægt er að vitna í og byggja á.

Fá upplýsingar t.d. frá Hveragerði hvernig gengur að vera með tvö kerfi bæði leigu og svo
kaupleigu.
Einstaklingar sem ekki eru með bakland á staðnum þurfa að eiga kost á meiri stuðning og
þjónustu.
Leggja þarf áherslu á tengsl þeirra sem þjónusta fólki t.d. að starfsfólk úr eldhúsi séu sýnilegt
eða mæti í heimsókn og fái viðbrögð beint frá fólkinu.
Starfshópur sammála um að neðri hæðin að Skólastíg fari öll undir sameiginlegt rými.
Umræðan um þann möguleika að í framtíðinni verði öldrunarþjónusta atvinnuskapandi. Fólk
munu sækja í góða þjónustu. Með því að gera þetta vel og þá sækir til okkar fólk og fjármagn.
Mæta þörfum fólks þar sem það er statt. Fólk er lengur hresst og mun til framtíðar litið eflaust
gerir meiri kröfur um þjónustu og val.
Mikilvægi að taka umræðu og undirbúa fólk í tíma hvað það ætlar að gera þegar það hættir að
vinna.
Magnús tekur saman texta upp úr fundargerðum til að nýta í lokaskýrslu og starfshópur fari í
það að lesa yfir eldri skýrslu og annað efni tengt vinnunni sem nýta mætti í lokaskýrslu og koma
því efni til skila.
Næsti fundur starfshóps opin kynningafundur með íbúum á bókasafni 6. Okt. kl. 17:00.

Fundi slitið kl. 21:00

