Bæjarráð Hveragerðisbæjar
Fundargerð 609. fundar

Ár 2014, fimmtudaginn 19. júní kl. 8:00 kom bæjarráð saman til fundar á skrifstofu
bæjarins.
Mætt voru: Unnur Þormóðsdóttir, Ninna Sif Svavarsdóttir og Njörður Sigurðsson.
Ennfremur sátu fundinn Aldís Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri og Helga Kristjánsdóttir,
skrifstofustjóri sem ritaði fundargerð í tölvu.
Unnur Þormóðsdóttir formaður setti fund og stjórnaði. Leitaði hún eftir athugasemdum
við fundarboð en engar komu fram.
Eftirfarandi fært til bókar:
1. Bréf sem borist hafa frá:
1.1.

Innanríkisráðuneytinu frá 28. maí 2014.
Í bréfinu er rætt um tímabundna breytingu á verkaskiptingu ríkis og
sveitarfélaga og hvaða upphæðir jöfnunarsjóður sveitarfélaga muni
innheimta vegna kostnaðar sveitarfélaga vegna þessa.
Lagt fram til kynningar.

1.2.

Innanríkisráðuneytinu frá 12. júní 2014.
Í bréfinu er kynnt endanlegt framlag jöfnunarsjóðs vegna
nýbúafræðslu.
Framlag til Hveragerðisbæjar verður kr 3.120.000.- en í áætlun var
gert ráð fyrir kr 2.760.000.Lagt fram til kynningar.

1.3.

Sambandi íslenskra sveitarfélaga frá 6. júní 2014.
Í bréfinu er rætt um kosningu fulltrúa á landsþing Sambands
íslenskra sveitarfélaga en Hveragerðisbær á 2 fulltrúa á þinginu.
Lagt fram til kynningar.

1.4.

Sambandi íslenskra sveitarfélaga frá 10. júní 2014.
Í bréfinu er kynnt úthlutun úr Námsgagnasjóði en Grunnskólinn í
Hveragerði fær úthlutað kr. 402.500.Lagt fram til kynningar.

1.5.

Umboðsmanni Alþingis frá 30. maí 2014.
Í bréfinu er óskað eftir svörum við spurningum umboðsmanns vegna
ráðningar í stöðu deildarstjóra sérkennslu við Grunnskólann í
Hveragerði.
Bæjarstjóra og skólastjóra er falið að svara erindinu í samráði við
lögmann bæjarins.
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1.6.

Sveini Kristjáni Sigurðssyni frá 12. maí 2014.
Í bréfinu gerir Sveinn athugasemdir við álagningu gatnagerðargjalda
vegna byggingar sólskála við fasteign hans.
Bæjarstjóra falið að svara erindinu í samræmi við þær reglur sem
gilda um álagningu gatnagerðargjalda í bæjarfélaginu.

1.7.

Birni Guðjónssyni frá 1. maí 2014.
Í bréfinu ræðir Björn um nýtt skipulag fyrir Ölfusdal og leggur fram
tillögu um að gerður verði pollur eða tjörn sem mætti sigla bátum,
árabátum og fjarstýrðum bátum á.
Bæjarráð vísar erindinu til skipulags- og mannvirkjanefndar.

2.

Tillögur:
2.1.

Tillaga frá meirihluta bæjarráðs um sumarfrístund fyrir elstu
börn leikskólans.
Fulltrúar meirihlutans lögðu fram eftirfarandi tillögu.
Meirihluti bæjarráðs gerir það að tillögu sinni að elstu börnum
leikskólans standi til boða að hætta á leikskólanum eftir sumarfrí og
í staðinn verði þau á frístundaskólanum við Þórsmörk í öruggri
gæslu en við aðra iðju og í öðru umhverfi en áður.
Umsjónarmaður sumarfrístundar yrði Ásta María Guðbrandsdóttir,
nemi í tómstundafræðum en henni til halds og trausts yrðu
leikskólastjórarnir báðir og fleiri starfsmenn eftir því sem þurfa
þykir.
Gerð er tillaga um að sumarfrístundin fyrir elstu leikskólabörnin sé
gjaldfrjáls en foreldrar og forráðamenn þeirra barna sem myndu
velja þennan valkost myndu nesta börn sín með morgunhressingu en
hádegisverður og síðdegishressing væri í boði gegn gjaldi.
Í sumar myndi þetta vera ákveðið tilraunaverkefni sem hægt væri að
þróa áfram ef vel reynist.
Börnum á Óskalandi stæði þá til boða að hefja dvöl í sumarfrístund
þann 21. júlí en börnum á Undralandi þann 5. ágúst. Sumarfrístund
væri starfrækt á milli kl. 8 og 17:15 á virkum dögum. Sumarfrístund
væri að störfum fram að skólabyrjun í 1. bekk.
Áætlun um kostnað og hvernig honum verður mætt verður lögð fyrir
bæjarráð um leið og vitað er hversu mörg börn myndu vilja nýta sér
þetta úrræði.
Unnur Þormóðsdóttir
Ninna Sif Svavarsdóttir
Tillagan samþykkt samhljóða.
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2.2.

Tillaga frá Nirði Sigurðssyni um varnarnet í Hamarshöll.
Njörður Sigurðsson lagði fram eftirfarandi tillögu.
Undirritaður leggur til að nú þegar verði varnarnet í Hamarshöllinni
hækkað upp í loft til að varna því að boltar af gervigrasvellinum
lendi í íþróttaiðkendum á íþróttagólfi.
Greinargerð
Knattspyrnumenn sem æfa á gervigrasi Hamarshallarinnar eiga það
til að sparka boltum yfir varnarnet sem er á milli gervigrasvallar og
íþróttagólfs. Iðkendur sem stunda íþróttir á sama tíma á íþróttagólfi
eiga því á hættu að fá bolta í höfuð og getur það verið hættulegt,
einkum með tilliti til barna. Því er lagt til að nú þegar verði brugðist
við og varnarnet hækkað upp í loft Hamarshallarinnar.
Njörður Sigurðsson
Tillagan samþykkt samhljóða.

3.

Fjárhagsleg málefni:
3.1.
Samningur við ASK arkitekta ehf.
Lagður fram samningur við ASK arkitekta ehf um deiliskipulag fyrir
hluta miðbæjar.
Samningurinn samþykktur.
3.2.

Tillaga að viðauka við fjárhagsáætlun frá leikskólanum
Óskalandi frá 10. júní 2014.
Leikskólinn Óskaland óskar eftir viðauka við fjárhagsáætlun á laun
og launatengd gjöld vegna forfalla kr. 1.660.000.Bæjarráð samþykkir viðaukann. 1.660.000.- fari af lið 21-01-9980

3.3.

Tillaga að viðauka við fjárhagsáætlun frá Bókasafninu í
Hveragerði frá 8. maí 2014.
Bókasafnið óskar eftir viðauka við fjárhagsáætlun á laun og
launatengd gjöld vegna forfalla kr. 720.000.Bæjarráð samþykkir viðaukann. 720.000.- fari af lið 21-01-9980

4.

Verkfundargerðir:
4.1.
Hveragerði – Gatnagerð 2014 frá 26. maí 2014.
Fundargerðin samþykkt.

5.

Fundargerðir til kynningar:
5.1.
Heilbrigðisnefndar Suðurlands frá 29. apríl og 10. júní 2014.
5.2.
Stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 16. maí 2014.
5.3.
Héraðsnefndar Árnesinga frá 11. apríl 2014.
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Fundargerð upp lesin og samþykkt.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 8:44

Unnur Þormóðsdóttir, (sign)

Njörður Sigurðsson, (sign.)

Ninna Sif Svavarsdóttir, (sign)

Aldís Hafsteinsdóttir, (sign)

Helga Kristjánsdóttir, (sign)
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