
 
 

Bæjarstjórn - 1336 
 

FUNDARBOÐ 
 

1336. fundur bæjarstjórnar  
verður haldinn í bæjarþingsalnum, Stillholti 16-18, 

24. ágúst 2021 og hefst kl. 17:00 
 
Dagskrá: 

Almenn erindi 

1.  2101231 - Skýrsla bæjarstjóra 2021 

 Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri fer yfir helstu atriði í störfum sínum frá 9. júní 
síðastliðnum. 

2.  2104262 - Deiliskipulag - Skógarhverfi áfangi 5 

 

Skógarhverfi, áfangi 5, lögð fram fullbúinn skipulagsgögn.  
 
Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulag í Skógahverfi, áfanga 
5 verði auglýst í samræmi við 41.grein skipulagslaga nr. 123/2010. 

3.  2104261 - Deiliskipulag - Skógarhverfi áfangi 3C 

 

Skógarhverfi, áfangi 3C, lögð fram fullbúinn skipulagsgögn.  
 
Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulag í Skógahverfi, áfanga 
3C verði auglýst í samræmi við 41.grein, Skipulagslaga nr. 123/2010. 

4.  2108009 - Breytingar á ýmsum lögum 2021 vegna áhrifa Covid-19 á sveitarfélög 

 
Auglýsing um ákvörðun ráðherra til að tryggja starfhæfi og nýtt heimildarákvæði 
stveitarstjórnarlaga. Heimildin gildir vegna tímabilsins 1. ágúst 2021 og gildir til 1. október 
2021. 

5.  2105210 - Reglur Akraneskaupstaðar um styrki til náms og verkfæra- og tækjakaupa 
fatlaðs fólks 

 

Á 157. fundi velferðar- og mannréttindaráðs, sem haldinn var 23. júní 2021 var tekið fyrir 
mál um reglur Akraneskaupstaðar um styrki til náms og verkfæra- og tækjakaupa fatlaðs 
fólks.  
 
Velferðar- og mannréttindaráð hafði vísað drögum að reglum Akraneskaupstaðar um 
styrki til náms og verkfæra- og tækjakaupa fatlaðs fólks til umsagnar hjá Notendaráði og 
lág umsöng þeirra fyrir. Notendaráð gerði engar athugasemdir við fyrirliggjandi drög að 
reglunum.  
 
Velferðar- og mannréttindaráð samþykkti fyrirliggjandi drög að reglum Akraneskaupstaðar 
um styrki til náms og verkfæra- og tækjakaupa fatlaðs fólks og vísar til afgreiðslu hjá 
bæjarstjórn.  
 
Velferðar- og mannrétttindaráð leggur til að reglurnar taki gildi á árinu 2021. 



6.  2105094 - Reglur Akraneskaupstaðar um stuðningsfjölskyldur ( auglýsing) 

 

Á 157. fundi velferðar- og mannréttindaráðs, sem haldinn var 23. júní 2021 var tekið fyrir 
mál um reglur Akraneskaupstaðar um stuðningsfjölskyldur.  
 
Velferðar- og mannréttindaráð hafði vísað drögum að reglum um stuðningsfjölskyldur til 
umsagnar hjá Notendaráði og lág umsöng þeirra fyrir. Notendaráð gerði engar 
athugasemdir við fyrirliggjandi drög að reglunum.  
 
Velferðar- og mannréttindaráð samþykkti fyrirliggjandi drög að reglum Akraneskaupstaðar 
um stuðningsfjölskyldur og vísað þeim til afgreiðslu hjá bæjarstjórn. 

7.  2105093 - Reglur Akraneskaupstaðar um stuðnings- og stoðþjónustu 

 

Á 157. fundi velferðar- og mannréttindaráðs, sem haldinn var 23. júní 2021 var tekið fyrir 
mál um reglur Akraneskaupstaðar um stuðnings- og stoðþjónustu.  
 
Velferðar- og mannréttindaráð hafði vísað drögum að reglum Akraneskaupstaðar um 
stuðnings- og stoðþjónustu til umsagnar hjá Notendaráði og Öldungaráði sem tóku 
reglurnar fyrir á sameiginlegum fundi ráðanna. Ráðin lögðu til smávægilegar 
orðabreytingar. Ráðin lýsa ánægju sinni á fyrirliggjandi drögum og þeirri vinni sem liggur í 
að samþætta eldri reglur.  
 
Velferðar- og mannréttindaráð samþykkti fyrirliggjandi drög að reglum Akraneskaupstaðar 
um stuðnings- og stoðþjónustu og vísar þeim til afgreiðslu hjá bæjarstjórn. 

8.  2104259 - Reglur Akraneskaupstaðar um NPA 

 

Á 157. fundi velferðar- og mannréttindaráðs, sem haldinn var 23. júní 2021 var tekið fyrir 
mál um reglur Akraneskaupstaðar NPA.  
 
Velferðar- og mannréttindaráð hafði vísað drögum að reglum Akraneskaupstaðar um NPA 
til umsagnar hjá Notendaráði og lág umsöng þeirra fyrir. Notendaráð gerði engar 
athugasemdir við fyrirliggjandi drög að reglum.  
 
Velferðar- og mannréttindaráð samþykkti fyrirliggjandi drög að reglum Akraneskaupstaðar 
um notenda stýrða persónulega aðstoð (NPA) fyrir fatlað fólk og vísar þeim til afgreiðslu 
hjá bæjarstjórn. 

Fundargerðir til kynningar 

9.  2101002 - Fundargerðir 2021 - Bæjarráð 

 

3461. fundargerð bæjarráðs frá 10. júní 2021.  
3462. fundargerð bæjarráðs frá 24. júní 2021.  
3463. fundargerð bæjarráðs frá 14. júlí 2021.  
3464. fundargerð bæjarráðs frá 29. júlí 2021.  
3465. fundargerð bæjarráðs frá 5. ágúst 2021.  
3466. fundargerð bæjarráðs frá 12. ágúst 2021. 

10.  2101004 - Fundargerðir 2021 - Skóla- og frístundaráð 

 
164. fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 15. júní 2021.  
165. fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 29. júní 2021.  
166. fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 10. ágúst 2021. 



11.  2101003 - Fundargerðir 2021 - Velferðar- og mannréttindaráð 

 157. fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs frá 23. júní 2021.  
158. fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs frá 9. ágúst 2021. 

12.  2101005 - Fundargerðir 2021 - Skipulags- og umhverfisráð 

 

201. fundargerð skipulags- og umhverfisráðs frá 14. júní 2021.  
202. fundargerð skipulags- og umhverfisráðs frá 28. júní 2021.  
203. fundargerð skipulags- og umhverfisráðs frá 12. júlí 2021.  
204. fundargerð skipulags- og umhverfisráðs frá 9. ágúst 2021.  
205. fundargerð skipulags- og umhverfisráðs frá 16. ágúst 2021.  
206. fundargerð skipulags- og umhverfisráðs frá 19. ágúst 2021. 

13.  2101008 - Fundargerðir 2021 - Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili 

 120. fundargerð stjórnar Höfða - hjúkrunar- og dvalarheimilis frá 22. júní 2021 

14.  2101009 - Fundargerðir 2021 - Orkuveita Reykjavíkur 

 305. fundargerð stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur frá 26. apríl 2021.  
306. fundargerð stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur frá 31. maí 2021. 

15.  2101117 - Fundargerðir 2021 og tilkynningar - Samband íslenskra sveitarfélaga 

 899. fundargerð sambands íslenskra sveitarfélaga frá 11.júní 2021. 

 
 

Sævar Freyr Þráinsson, bæjarstjóri. 
 


