Tálknafjörður
Strandgata 38, 460 Tálknafirði, kt. 640269-6779, Sími 450-2500. Bréfsími 456-2589

Sveitarstjórn Tálknafjarðarhrepps - 591
FUNDARBOÐ
591. fundur Sveitarstjórnar Tálknafjarðarhrepps
verður haldinn Strandgötu 38, fimmtudaginn 12. maí 2022 og hefst kl.
18:00.

Dagskrá:
Almenn erindi
1.

2201022 - Endurskoðun og ársreikningur 2021
Ársreikngur ársins 2021 lagður fram til síðari umræðu í sveitarstjórn.

2.

2108058 - Fjárhagsáætlun 2022-2025
Á fundinum verða lagðar verða fram tillögur að viðaukum við fjárhagsáæltun ársins
2022.

3.

2205123 - Lántaka 2022
Á fundinum verður lögð fram tillaga að lántöku vegna samþykktrar
framkvæmdaáætlunar ársins 2022.

4.

2203260 - Íbúagötur, framkvæmdir 2022
Mál áður á dagskrá á 588. fundi sveitarstjórnar.

5.

2203261 - Nýibær, framkvæmdir
Mál áður á dagskrá á 588. fundi sveitarstjórnar.

6.

2204027 - Aðgengisfulltrúar sveitarfélaga
Erindi frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga dags. 05.04.2022 þar sem hvatt er til þess að
sveitarfélög skipi aðgengisfulltrúa.

7.

2204063 - Styrkbeiðni
Erindi frá Guðmundi M. Ástþórssyni dags. 22.04.2022 þar sem sótt er um styrk vegna
fasteignaskatta af Dunhaga vegna menningarlegra viðburða.

8.

2203333 - Mötuneyti Tálknafjarðarskóla
Mál áður á dagskrá á 589. fundi sveitarstjórnar.
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9.

2205122 - Leiktæki á skólalóð
Erindi frá nemendum á yngsta stigi Tálknafjarðarskóla móttekið 09.05.2022 varðandi
leiktæki á skólalóð.

10. 2204002F - Fræðslu-,menningar-,íþrótta-, æskulýðsnefnd - 48
Fundargerð 48. fundar Fræðslu-, menningar-, íþrótta- og æskulýðsnefndar sem fór fram
03.05.2022.
10.1 2203332 - Lengd viðvera í Tálknafjarðarskóla 2022-2023
10.2 2203331 - Starfsmannamál Tálknafjarðarskóla 2022-2023
10.3 2203328 - Vinnuskóli 2022
10.4 2108095 - Upplýsingagjöf skólastjóra skólaárið 2021- 2022
10.5 2204008 - Framhaldsnám á sunnanverðum Vestfjörðum
10.6 2203333 - Mötuneyti Tálknafjarðarskóla
Til kynningar
11. 2205109 - Bréf reikningsskila- og upplýsinganefndar vegna viðauka
Erindi frá reikningsskila- og upplýsinganefnd dasg. 05.05.2022 varðandi breytingu á 20.
gr. reglugerðar nr. 1212/2015 er varðar reikningsskil vegna byggðarsamlaga,
sameignarfélaga, sameignarfyrirtækja og annara félagaforma.
12. 2205115 - Móttaka barna á flótta frá Úkraníu
Erindi frá mennta- og barnamálaráðherra dags. 06.05.2022 varðandi stuðning við
sveitarfélög vegna móttöku barna á flótta frá Úkraínu.
13. 2205086 - Aukið félagsstarf fullorðinna árið 2022 vegna COVID-19
Erindi frá félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu dags. 03.05.2022 þar sem sveitarfélög eru
hvött til að efla félagsstarf fullorðinna á árinu 2022, með það að markmiði að rjúfa
félagslega einangrun sem orðið hefur vegna COVID-19. Jafnframt er tilkynnt að
sveitarfélögum gefist kostur á að sækja um fjárframlag vegna viðbótarverkefna í
félagsstarfi fullorðinna árið 2022.
14. 2205101 - Brotthvarf úr framhaldsskólum
Erindi frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga dags. 04.05.2022 þar sem sendar eru áfram
til sveitarfélaga tillögur Velferðarvaktarinnar til ríkis og sveitarfélaga í framhaldi af
niðurstöðu rannsóknarskýrslunnar Félagssleg staða og brotthvarf úr íslenskum
framhaldsskólum.
15. 2204078 - Til umsagnar frumvarp til laga um niðurgreiðslu húshitunarkostnaðar
(umhverfivæn orkuöflun), 582. mál.
Erindi frá nefndasviði Alþingis dags. 29.04.2022 þar sent er til umsagnar frumvarp til
laga um niðurgreiðslu húshitunarkostnaðar (umhverfisvæn orkuöflun), 582.mál.
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16. 2201021 - Upplýsingagjöf sveitarstjóra 2022
Á fundinum verður lagt fram minnisblað sveitarsjóra um stöðu verkefna.
Fundargerðir til kynningar
17. 2202128 - Samráðsnefnd Vesturbyggðar og Tálknafjarðarhrepps
Fundargerð 64. fundar Samráðsnefndar Vesturbyggðar og Tálknafjarðarhrepps sem fór
fram 03.05.2022.
18. 2111263 - Samningur og fundargerð vegna Tálknafjarðarvegur 617-02
Fundargerð verkfundar vegna framvkæmda við Strandgötu/Tálknafjarðarveg nr. 9 frá
22.04.2022.
19. 2202142 - Fundargerðir 2022 Samband íslenskra sveitarfélaga
Fundargerð 909. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga sem fór fram
27.04.2022.

09.05.2022
Ólafur Þór Ólafsson, Sveitarstjóri.

