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FUNDARGERÐ FÉLAGSMÁLARÁÐS HÚNAÞINGS VESTRA 

 

176. fundur félagsmálaráðs, haldinn miðvikudaginn 19. október 2016 kl. 10:00 í fundarsal 

Ráðhússins. 

Fundinn sátu: 

Sigrún Birna Gunnarsdóttir, formaður, Maríanna Eva Ragnarsdóttir, varaformaður, Sigríður Elva 

Ársælsdóttir, aðalmaður, Guðmundur Haukur Sigurðarson, aðalmaður, Gerður R. Sigurðardóttir, 

varamaður.  

 

Fundarritarar: 
Henrike Wappler, yfirfélagsráðgjafi og Jenný Þórkatla Magnúsdóttir, sviðsstjóri. 

 

Dagskrá: 

1. Lagðar fram afgreiðslur fjölskyldusviðs frá síðasta fundi. 

2. Umsóknir um félagslega liðveislu. 

3. Úthlutun félagslegrar íbúðar og íbúðar fyrir aldraða.  

4. Landsfundur jafnréttismála.  

5. Samfélagsviðurkenning, umræður.  

6. Önnur mál. 

 

Afgreiðslur: 

 

Formaður setur fundinn og býður Jenný Þórkötlu nýjan sviðsstjóra velkomna til starfa og þakkar Henrike 

Wappler fyrir samstarfið í afleysingu sviðsstjóra.  

1. Lagðar fram afgreiðslur fjölskyldusviðs frá síðasta fundi, sjá trúnaðarbók 

2. Umsóknir um félagslega liðveislu, sjá trúnaðarbók   

3. Úthlutun félagslegrar íbúðar og íbúðar fyrir aldraða.  

Úthlutun félagslegrar íbúðar að Norðurbraut 13, íbúð 303, 7 umsóknir bárust. 

Félagsmálaráð samþykkir að teknu tilliti til reglna úthlutunar félagslegra 

leiguíbúða og stigagjafar skv. matsblaði, að úthluta  Hrefnu Samúelsdóttur 

íbúðinni, sjá trúnaðarbók. 

Úthlutun íbúðar fyrir aldraða að Nestúni 2-6, íbúð 107, 4 umsóknir bárust. 

Félagsmálaráð samþykkir að úthluta Sverri Björnssyni og Guðbjörgu 

Kristinsdóttur íbúðinni.  
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4. Landfundur jafnréttismála.  

Sigrún Birna, Guðmundur og Henrike sögðu frá fundinum  sem haldin var í 

september sl. á Akureyri. 

Umræður fóru fram varðandi landsfund jafnréttismála á næsta ári og hefur 

félagsmálaráð áhuga á að halda þann fund. Sviðsstjóri tekur að sér að kanna 

kostnað og athuga með fjárhagsáætlun í málinu. 

5. Samfélagsviðurkenning 

Formaður lagði til reglur vegna samfélagsviðurkenningar Húnaþings vestra. 

 

Félagsmálaráð skal veita samfélagsviðurkenningu Húnaþings vestra að jafnaði annað hvert 

ár. Var hún í fyrsta skipti veitt í febrúar 2015. 

Fjölskyldusvið Húnaþings vestra skal auglýsa  í lok árs og óska eftir tilnefningum frá íbúum 

sveitarfélagsins um þá aðila sem þeir telja eiga skilið virðingarvott fyrir verk sín eða störf í 

þágu samfélags okkar. Allir koma til greina, jafnt einstaklingar, fyrirtæki sem og 

félagasamtök, sem hafa með gjörðum sínum og framgöngu látið gott af sér leiða og verið 

öðrum góð fyrirmynd. 

Tilnefningar skulu berast fjölskyldusviði sveitarfélagsins með rökstuðningi, fólki er frjálst að 

senda inn nafnlausar tilnefningar. 

Veita má eina til þrjár viðurkenningar. 

Ákvörðun um hverjum skal veita viðurkenningu  tekur fjölskyldusvið í samstarfi við 

félagsmálaráð sem sér um að veita viðurkenninguna. 

 Ráðið samþykkir þessar reglur.  

  

6. Önnur mál.  

 

Fleira ekki tekið fyrir. 

 

Fundargerð upplesin og fundi slitið kl: 11:30 

 

__________________________________ 

Sigrún Birna Gunnarsdóttir, formaður 
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________________________________  ________________________________ 

Maríanna Eva Ragnarsdóttir Guðmundur Haukur Sigurðarson 

 

_______________________________   ______________________________  

Sigríður Elva Ársælsdóttir    Gerður R. Sigurðardóttir  

 

_______________________________   ______________________________ 

 Henrike Wappler    Jenný Þórkatla Magnúsdóttir 




