
 
 

 
Bæjarstjórn - 1315 

 
FUNDARBOÐ 

 
1315. fundur bæjarstjórnar  

verður haldinn í bæjarþingsalnum, Stillholti 16-18, 
9. júní 2020 og hefst kl. 17:00 

 
 
 
Dagskrá: 

 

Almenn erindi 

1.  2006050 - Lausn frá setu sem varabæjarfulltrúi í bæjarstjórn 

 
Erindi Kristjönu Helgu Ólafsdóttur um lausn frá setu sem varabæjarfulltrúi 
Sjálfstæðisflokksins í bæjarstjórn og þeim embættum sem þeirri stöðu fylgja, einnig óskar 
hún eftir lausn frá embætti varaformanns stjórnar Höfða. 

2.  2001232 - Kosning í ráð og nefndir 2020 

 Kosningar og tilnefningar í ráð samkvæmt samþykkt um stjórn og fundarsköp 
Akraneskaupstaðar. 

3.  2005044 - Skógarhverfi 2. áf. - Baugalundur 22, umsókn um sólstofu. 

 

Grenndarkynnt var fyrir fasteignaeigendum við Baugalund 9, 14, 20 og 24 og Blómalundi 
11 og 13, sem skiluðu inn samþykki sínu.  
 
Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagsbreytingin verði 
samþykkt og send Skipulagsstofnun og auglýsing birt í B-deild Stjórnartíðinda. 

4.  1905069 - Keilufélag Akraness - fyrirspurn um framkvæmdir 

 

Bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 28. maí sl. viðauka nr. 14 sem fól í sér hækkun á 
fjárfestingu vegna kaupa á keilubrautum að fjárhæð 5,2 m.kr. sem mætt verður af 
handbæru fé en gert var ráð fyrir 20,0 m.kr. til verkefnisins í fjárhagsáætlun ársins. 
Hækkunin er tilkomin vegna óhagstæðrar gengisþróunar. 

5.  2005280 - Höfði - viðauki við fjárhagsáætlun 2020 

 

Bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 28. maí sl. viðauka nr. 15. við fjárhagsáætlun 
Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis fyrir árið 2020. Viðaukinn felur í sér aukin 
rekstrarútgjöld í B-hluta samstæðu Akraneskaupstaðar að fjárhæð kr. 66.000 sem er mætt 
með samsvarandi lækkun á handbæru fé. Bæjarráð vísar viðaukanum til endanlegrar 
samþykktar í bæjarstjórn Akraness. 
  



6.  1906065 - Umboð til handa bæjarráði í sumarleyfi bæjarstjórnar 

 

Bæjarstjórn samþykkir að næsti reglulegi fundur bæjarstjórnar verði þriðjudaginn 25. 
ágúst nk.  
 
Bæjarráði verði falin fullnaðarafgreiðsla mála í samræmi við 50. gr. samþykktar um stjórn 
og fundarsköp Akraneskaupstaðar. 

Fundargerðir til kynningar 

7.  2001002 - Fundargerðir 2020 - Bæjarráð 

 3419. fundargerð bæjarráðs frá 28. maí 2020. 

8.  2001005 - Fundargerðir 2020 - Skipulags- og umhverfisráð 

 157. fundargerð skipulags- og umhverfisráðs frá 28. maí 2020.  
158. fundargerð skipulags- og umhverfisráðs frá 2. júní 2020. 

9.  2001004 - Fundargerðir 2020 - Skóla- og frístundaráð 

 132. fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 3. júní 2020. 

10.  2001003 - Fundargerðir 2020 - Velferðar- og mannréttindaráð 

 128. fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs frá 3. júní 2020. 

11.  2001007 - Fundargerðir 2020 - Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili 

 110. fundargerð stjórnar Höfða frá 25. maí 2020. 

12.  2005282 - Fundargerðir 2020 - Sorpurðun Vesturlands 

 
Fundargerð stjórnar Sorpurðunar Vesturlands frá 26. febrúar 2020.  
Fundargerð stjórnar Sorpurðunar Vesturlands frá 17. apríl 2020.  
Fundargerð stjórnar Sorpurðunar Vesturlands frá 25. maí 2020. 

13.  2001015 - Fundargerðir 2020 - Orkuveita Reykjavíkur 

 

285. fundargerð stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur frá 24. febrúar 2020.  
286. fundargerð stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur frá 9. mars 2020.  
287. fundargerð stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur frá 12. mars 2020.  
288. fundargerð stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur frá 23. mars 2020.  
289. fundargerð stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur frá 8. apríl 2020.  
290. fundargerð stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur frá 27. apríl 2020. 

 
 

Sævar Freyr Þráinsson, bæjarstjóri. 
 


