
   
 

Bæjarstjórn - 1332 
 

FUNDARBOÐ 
 

1332. fundur bæjarstjórnar  
verður haldinn í bæjarþingsalnum, Stillholti 16-18, 

27. apríl 2021 og hefst kl. 17:00 
 
 
Dagskrá: 

Almenn erindi 

1.  2103297 - Ársreikningur Akraneskaupstaðar 2020 - A hluti 

 

Ársreikningur Akraneskaupstaðar 2020 - A hluti  
1.1 Aðalsjóður  
1.2 Eignasjóður  
1.3 Byggðasafnið í Görðum  
1.4 Fasteignafélag Akraneskaupstaðar slf.  
 
Bæjarráð staðfesti ársreikninga Aðalsjóðs og Eignasjóðs með undirritun sinni og 
leggur til við bæjarstjórn Akraness að ársreikningar Aðalsjóðs, Eignasjóðs, 
Byggðasafnsins í Görðum og Fasteignafélags Akraneskaupstaðar slf. vegna ársins 
2020 verði samþykktir. 

2.  2103296 - Ársreikningur Akraneskaupstaðar 2020 - B-hluti 

 

Ársreikningur Akraneskaupstaðar 2020 - B hluti  
2.1. Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.  
2.2. Gáma  
2.3. Háhiti ehf.  
2.4. Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili  
 
Bæjarráð staðfesti ársreikning Gámu með undirritun sinni og leggur til við 
bæjarstjórn Akraness að ársreikningar Fasteignafélagsins ehf., Gámu, Háhita ehf. 
og Höfða hjúkrunar og dvalarheimilis vegna ársins 2020 verði samþykktir. 

3.  2103295 - Ársreikningur Akraneskaupstaðar 2020 - samstæða 

 

Samstæðureikningur Akraneskaupstaðar 2020.  
 
Bæjarráð staðfesti samstæðuársreikning Akraneskaupstaðar með undirritun og 
leggur til við bæjarstjórn Akraness að reikningurinn og ábyrgðar- og 
skuldbindingayfirlit vegna ársins 2020 verði samþykkt. 

4.  2006258 - Björgunarfélag Akraness - starfsemi, útköll og hjálparliðar 

 

Endurskoðaður samningur við Björgunarfélag Akraness lagður fram til samþykktar 
fyrir bæjarráð.  
 
Bæjarráð samþykkti samning við Björgunarfélags Akraness og vísar honum til 
staðfestingar í bæjarstjórn Akraness. Bæjarráð samþykkir viðbótarkostnað vegna 
þessa að fjárhæð 1,8 m.kr. sem færist af deild 20830-4995 og á deild 07830-5948. 



5.  2009128 - Reglur Akraneskaupstaðar um íþrótta- og tómstundastyrki fyrir 
börn á tekjulágum heimilum. 

 

Á fundi stýrihóps félagsmálaráðuneytisins um þátttöku barna af efnaminni 
heimilum í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi var ákveðið að framlengja 
umsóknarfrest um sérstaka íþrótta- og tómstundastyrki til 31. júlí 2021. Í reglum 
Akraneskaupstaðar um íþrótta- og tómstundastyrki fyrir börn á tekjulágum 
heimilum kemur fram í 1. grein að umsóknir skulu berast fyrir 15. apríl 2021. 
Sviðsstjóri leggur til að breyting verði gerð á 1. grein þess efnis að 
umsóknarfrestur verði framlengdur til 31.júlí 2021.  
 
Velferðar- og mannréttindaráð samþykkti fyrirliggjandi breytingu. Velferðar- og 
mannréttindaráð vísar reglunum til staðfestingar í bæjarstjórn. 

6.  2104151 - Deiliskipulag Skógarhverfi áfangi 4 - svalagangar 

 

Skipulags- og umhverfisráð samþykkir að svalagangar verði heimilaðir á lóð nr. 1, 
5 og 7 við Asparskóga sbr. breytingauppdrátt dagsettan 19. mars 2021. Breytingin 
hefur engin áhrif á útsýni, innsýn eða skuggavarp á skipulagssvæðinu og varðar 
því ekki hagsmuni annarra en viðkomandi lóðarhafa og Akraneskaupstað. 
Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn til að deiliskipulagbreytingin 
verði samþykkt skv. 3. mgr. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, send 
Skipulagsstofnun og auglýs í B-deild Stjórnartíðinda. 

Fundargerðir til kynningar 

7.  2101002 - Fundargerðir 2021 - Bæjarráð 

 3455. fundargerð bæjarráðs frá 15. apríl 2021  
3456. fundargerð bæjarráðs frá 20. apríl 2021 

8.  2101004 - Fundargerðir 2021 - Skóla- og frístundaráð 

 159. fundagerð skóla- og frístundaráð frá 20. apríl 2021. 

9.  2101005 - Fundargerðir 2021 - Skipulags- og umhverfisráð 

 193. fundargerð skipulags- og umhverfisráðs frá XX. apríl 2021  
194. fundargerð skipulags- og umhverfisráðs frá XX. apríl 2021 

10.  2101203 - Fundargerðir 2021 - Velferðar- og mannréttindaráð - trúnaðarbók 

 151. fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs frá 14. apríl 2021  
152. fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs frá 20. apríl 2021 

11.  2101008 - Fundargerðir 2021 - Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili 

 118. fundargerð stjórnar Höfða frá 22. mars 2021. 

 
 

 
 

Sævar Freyr Þráinsson, bæjarstjóri. 
 


