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Sveitarstjórnarfundur haldinn í Skagabúð 10.02.2016 

Mætt voru Dagný Rósa Úlfarsdóttir, Helga Ingimarsdóttir, Magnús Björnsson, Magnús 

Guðmannsson og Vignir Sveinsson. 

Vignir setur fundinn og stýrir honum. 

Dagskrá er eftirfarandi: 

1. Samningur um sameiginlegt þjónustusvæði NV Um þjónustu við fatlað fólk. 

2. Samningur um sorpmál 

3. Styrkbeiðni frá Foreldrafélagi Höfðaskóla 

4. Styrkbeiðni v/fundar um kynningu á heimavinnslu matvæla 

5. Sjóvarnargarðar 

6. Önnur mál. 

Vignir setur fundinn 

1 . Vignir lagði fram samning um sameiginlegt þjónustusvæði Nv um þjónustu við fatlað fólk. 

 Sveitarstjórn Skagabyggðar  staðfestir fyrir sitt leyti fyrirliggjandi samning,  með gildistíma 

1. janúar 2016 - 31. desember 2016, um sameiginlegt þjónustusvæði á Norðurlandi vestra um 

þjónustu við fatlað fólk. Á gildistíma samningsins hefur Sveitarfélagið Skagafjörður fullt 

umboð sveitarstjórnar Skagabyggðar til þess að veita þá þjónustu sem samningurinn fjallar 

um sem og að taka þær ákvarðanir og setja þær reglur sem framkvæmd verkefnisins kallar á. 

Er Sveitarfélaginu Skagafirði því framselt ákvörðunarvald gagnvart íbúum sveitarfélagsins 

sem sækja um eða fá þjónustu á grundvelli samningsins.  

2.  Vignir lagði fram samning frá Sorphirðu Vilhelms Harðarssonar v/sorphirðu í 

sveitarfélaginu.  Samningur samþykktur.  Oddvita falið að skrifa undir. 

Ákveðið var að endurskoða gjaldskrá 

3.  Borist hefur styrkbeiðni frá Foreldrafélagi Höfðaskóla um styrk til vegna kaupa á 

spjaldtölvum.  Ákveðið var að styrkja Foreldrafélagið um kr. 50.000 fyrir hvert barn í 

Skagabyggð sem nýtir sér tilboðið til spjaldtölvukaupa. 

4.  Styrkbeiðni v/fundar um kynningu á heimavinnslu matar um kr. 20.000.  Styrkbeiðni 

samþykkt. 

5.  Fyrirhugað eru sjóvarnagarðar í Kálfshamarsvík og Víkum. Heildarkostnaður þeirra er 

áætlaður 16,4 miljónir. Sveitarfélagið greiðir 1/8 af kostnaðinum. 
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Viðauki er gerður við fjárhagsáætlun Skagabyggðar fyrir árið 2016 að kr. 2.050.000.-  sem 

mætt verður með handbæru fé. 

6. Björn Líndal Traustason framkvæmdastjóri SSNV mætti á fundinn og gerði grein fyrir 

starfsemi SSNV. 

Vignir lagði fram drög að samþykkt um afgreiðslu byggingarnefndar til kynningar.  Vísað til 

annarar umræðu. 

Fleira ekki tekið fyrir, fundargerð lesin upp og samþykkt.  Fundi slitið. 


