Salbjörg Engilbertsdóttir skrifstofustjóri
September
Verkefni í undirbúningi:





Bókhald og skil á ársfjórðungaskýrslum til deildarstjóra.
Innheimta fyrir Sorpsamlag og Hornsteina
Afstemmingar og leiðréttingar
Fjárhagsáætlun 2021-25

Verkefni í vinnslu:






Launavinnsla í DK. Vann laun í báðum kerfum í lok apríl, borga næst úr nýju kerfi. Laun
reiknuð í báðum kerfum 2-3svar til að gæta þess að kerfið sé rétt uppsett. Ég ferstaði þessu
áfram þar sem mikið er um kjarasamningshækknanir og auðveldara að leiðrétta í gamla
kerfinu og þetta þarf tíma. Stefni á haustið og að nýtt ár verði í DK launum.
Jafnlaunavottun Strandabyggðar. Bíð enn eftir næstu skrefum, sveitarstjórn þarf að taka við
og vinna undirbúiningsvinnu í Jafnlaunavottun
One system vinna og skráningar hafa ekki gengið vel. Málalykillinn líklega rangur í kerfinu.
Gafst upp á að reyna skráningar í vor.
Niðurskurður og staða áætlun 2020.

Verkefnum lokið:



Unnið í 7 mánaða uppgjör sem er í vinnslu hjá KPMG.
Bókhald ágúst og laun september.

Félagsheimili
September
Engir viðburðir í september
Verkefni í vinnslu:





Hönnun inngangs i kjallara og í rými Félagsmiðstöðvarinnar Ozon, Grettir Örn byggingafulltrúi
er að skoða þetta mál fyrir okkur og heppilegar leiðir. Framkvæmd næst tæplega á árinu.
Málun á inngangi í Ozonrými í kjallaranum, náðist ekki hjá sumarfólki og bíður því Áhaldahúss
Gólfefni á rými félagsstarfs. Talið er heppilegra að bíða með gólfefni þar sem mögulega þyrfti
dúkara á svæðið til að dúkleggja í skólanum og þá er hægt að taka þetta svæði um leið.
2 hátalarar eru í viðgerð eða yfirhalningu og þegar þeirri viðgerð er lokið eiga allir 4 hátalarnir
og mixerinn að vera í ágætu standi en það var komin þörf á hreinsun og viðhald.

Leikskólinn Lækjarbrekka – Grunn- og tónskólinn á Hólmavík
Hrafnhildur Guðbjörnsdóttir
September 2020
Verkefni á frumstigi:






Velja gildi/einkunnarorð og nafn, sýn og stefnu fyrir sameinaðan skóla, október. (HG)
Innra mat spurningalistar í október. (HG)
Yfirfara ljósastaura. (Áhaldahús, HG)
Leki á lofti á gangi grunnskóla. Gera þarf við hné sem er farið að leka. (HG) Aðgerðum frestað
í apríl.
Leki upp um gólf á bókasafni. (HG) Aðgerðum frestað í apríl.

Verkefni í vinnslu:




Skipulagsdagur í október. Samstarf skólanna. (HG)
Ráðningar og skipulag í grunnskóla (HG)
Stærðfræði með augum heimsins, verkefni með styrk úr sprotasjóði. Ársverkefni með
verkefnastjórn. (HG, EEM, Trappa). Unnið í fjarfundum.

Verkefnum lokið:
 Ytra mat grunnskóla -MMS. Framkvæmt í september. (HG)

Forstöðumannaskýrsla
Starfsstöð: Byggingafulltrúi
Nafn forstöðumanns/starfsmanns: Grettir Örn Ásmundsson
Tímabil: September
Verkefni í undirbúningi:

•

Lóðarleigusamningar

•

Arkitektar, tilboð

•

Lóð Skeljavík

•

Uppmæling

•

Steinshús

•

Kálfanes

•

Melgraseyri – ólöglegir bústaðir

Verkefni í vinnslu:

•

Teikningar skönnun & flokkun

•

Samkomuhús, flóttaleið

•

Hrófá

•

Hólmavíkur kirkja

•

Brunngil

•

Hrófberg

•

Miðtún, stofnframlag.

•

Skeljavík, lóðir og skráning

•

Höfðagata – Laga skráningu.

•

Lækjartún - nýbygging

Verkefnum lokið:

•

Fjarskiptamastur í djúpinu

•

Sameining lóða Broddanes

Forstöðumannaskýrsla
Starfsstöð:Áhaldahús/höfn
Nafn forstöðumanns/starfsmanns: Sigurður Þorvaldsson/Sverrir Guðbrandsson
Tímabil: september 2020
1. Verkefni í undirbúningi:


Lagfæring á virkjunarveg vegna styrks frá vegagerðinni



Setja nýjar keðjur í festar á flotbryggjur.



Undirbúningur með vegagerðinni vegna útboðs á þekju á bryggjunni 2021



Fjárhagsáætlunargerð

2. Verkefni í vinnslu:


Setja nýjar keðjur í festar á flotbryggjur.



Grjótgarður á Borgarbraut.



Frágangur á verki við stálþil með Vegagerðinni

3. Verkefnum lokið:
•

Réttir, unnið ýmislegt við réttir

•

Klárað að setja vatn og rafmagn á bryggju þar sem nýja stálþilið var sett

•

Vegna vatns og fráveitu við hús í Lækjartúni



Gámar færðir og gámasvæði í Skothúsvík lagað fyrir fleiri 40 feta gáma



Látið vinna í vegum þar sem fengust styrkir í frá vegagerðinni þ.e. Trölltunguvegur
(smalavegur) niður í skeljavík að bústöðum og hluti af hjólaleið á íþróttarsvæði

4. Annað:
Önnur föst verkefni fyrir deildir sveitarfélagsins tekið rusl farið með pakka, farið með
mat, fylgst með vatnsnotkun og dælum vatnsveitu tekið á móti skipum, vigtað úr bátum
og bílum Eins eru mörg önnur smáverk

Forstöðumannaskýrsla 6. október 2020

Íþróttamiðstöð og Tjaldsvæði
Hrafnhildur Skúladóttir

Tæplega 1000 gestir komu til okkar í sund, rækt og íþróttahús í september fyrir utan skóla og
reglubundnar æfingar íþróttafélaga.
Opnunartími hefur verið styttur í sparnaðarskyni. Tók gildi 1. október. Enn er ekki ljóst hver
áhrifin eru á fastagesti. Kemur í ljós á næstu vikum. Einnig á eftir að koma í ljós hvernig gengur,

verkefnalega séð, að sinna því sem þarf með nýju vaktaplani. Erum bjartsýn og reynum okkar
besta. Þarf kannski að endurskoða fyrirkomulagið og þá gerum við það.
Verkefni í undirbúningi:
 Viðgerð á þakglugga
 Viðgerð á CO2 kerfi, lífshættulegt ef það lekur.
 Loka tjaldsvæði

Verkefni í vinnslu:
 Endurbætur á glerbúri í afgreiðslu í sóttvarnarskyni
 Flæðisvandamál óleyst að hluta, er í vinnslu.

Verkefnum lokið:
 Nýtt vaktaplan fyrir veturinn í samræmi við nýja opnunartíma.
 Ráðning starfsmanns í hlutastarf.
 Sandsía við vaðlaug komin úr viðgerð og komin í gagnið.
 Loftræstikerfi komið í lag
 Vetrarstundaskrá komin á hreint að mestu leyti.

Félagsmálastjóri, september 2020
Guðrún Elín Benónýsdóttir
Í september fóru störf að færast aftur í ákveðnar skorður, starfsfólk komið baka úr sínum
sumarleyfum, skólastarf komið af stað með tilheyrandi samstarfi og hin ýmsu erindi og
upplýsingar farin að berast frá stjórnsýslunni.
Helstu verkefni
 Starfsmannamál hafa verið á dagskrá, sem endranær, þar sem nokkrar breytingar hafa
verið að eiga sér stað í sumar og ný verkefni að bætast við.
 Fjárhagsáætlanagerð hefur fengið sinn tíma og er langt komin.
 Reglur vegna covid-19 halda áfram að breytast og þarf að fylgja þeim eftir og skoða
hvaða áhrif þær hafa á starfsemi félagsþjónustu.
 Betri vinnutími þ.e. stytting vinnuviku skv kjarasamningum, er framundan og er byrjað
að kynna hvernig standa megi að þeim málum. Hjá Félagsþjónustunni er bæði um að
ræða starfsmenn í dagvinnu og vaktavinnu
 Upplýsingafundir Almannavarna fyrir velferðarþjónustuna hófust nú í mánuðinum og
er stefnt að því að þeir verði alla jafna vikulega á dagskrá.
 Nemendaverndarfundir og teymisfundir í skólum hófust að nýju í þessum mánuði.
 Öðrum verkefnum félagsþjónustunnar hefur enn fremur verið sinnt eftir því sem á
hefur þurft að halda hverju sinni

