
 
 

Bæjarstjórn - 1295 
 

FUNDARBOÐ 
 

1295. fundur bæjarstjórnar  
verður haldinn í bæjarþingsalnum, Stillholti 16-18, 

28. maí 2019 og hefst kl. 17:00 
 

 
 
Dagskrá: 

 

Almenn erindi 

1.  1902203 - Skýrsla bæjarstjóra 2019 

 Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri fer yfir helstu atriði í störfum sínum frá 27. febrúar 
2019. 

2.  1905250 - Samningur um rekstur Garðavallar 

 
Samningur Akraneskaupstaðar og Golfklúbbsins Leynis var samþykktur á fundi bæjarráðs 
þann 16. maí síðastliðinn og vísar ráðið samningnum til staðfestingar í bæjarstjórn 
Akraness. 

3.  1809206 - Þroskahjálp Húsbyggingasjóður - samningur um uppbyggingu 

 

Bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 16. maí síðastliðinn fyrirliggjandi samning 
Akraneskaupstaðar og Þroskahjálpar um stofnframlag Akraneskaupstaðar vegna 
fyrirhugaðar uppbyggingar Þroskahjálpar á fimm íbúðum við Beykiskóga 17. Jafnframt 
samþykkir bæjarráð fyrirliggjandi yfirlýsingu um kvöð sem þinglýsa þarf á lóðina/íbúðirnar 
og er í samræmi við lög nr. 52/2016 um almennar íbúðir og reglugerð nr. 555/2016 um 
stofnframlög ríkis og sveitarfélaga, húsnæðissjálfseignarstofnanir og almennar íbúðir. 
Bæjarráð vísar samningnum til staðfestingar í bæjarstjórn Akraness. 

4.  1904197 - Verklagsreglur um gerð viðauka 

 Bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 16. maí verklagsreglur um gerð viðauka og vísar 
þeim til staðfestingar í bæjarstjórn Akraness. 

Fundargerðir til kynningar 

5.  1901005 - Fundargerðir 2019 - bæjarráð 

 3374. fundargerð bæjarráðs frá 16. maí 2019. 

6.  1901007 - Fundargerðir 2019 - skóla- og frístundaráð 

 105. fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 14. maí 2019.  
106. fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 21. maí 2019. 

7.  1901006 - Fundargerðir 2019 - velferðar- og mannréttindaráð 

 106. fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs frá 21. maí 2019. 



8.  1901008 - Fundargerðir 2019 - skipulags- og umhverfisráð 

 113. fundargerð skipulags- og umhverfisráðs frá 13. maí 2019. 

9.  1901010 - Fundargerðir 2019 - Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili 

 95. fundargerð stjórnar Höfða frá 3. apríl 2019.  
96. fundargerð stjórnar Höfða frá 29. apríl 2019. 

10.  1901018 - Fundargerðir 2019 - Samband íslenskra sveitarfélaga 

 870. fundargerð stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 11. apríl 2019. 

 
 

 
Sævar Freyr Þráinsson, bæjarstjóri. 

 


