10. fundur félagsmálanefndar Vesturbyggðar

10. fundur félagsmálanefndar Vesturbyggðar
haldinn í fundarsal bæjarstjórnar að Aðalstræti 63, Patreksfirði,
mánudaginn 1. október 2012 og hófst hann kl. 16:00.
Fundinn sátu:
Þuríður G. Ingimundardóttir, Elísabet Kjartansdóttir, Bjarnveig
Guðbrandsdóttir, Heba Harðardóttir, Nanna Lilja Sveinbjörnsdóttir og Elsa
Reimarsdóttir.
Fundargerð ritaði: Elsa Reimarsdóttir, félagsmálastjóri.
Dagskrá:
1.

1209093 - Fundargerð fyrri fundar lesin upp.
Fundargerð 8. fundar lögð fyrir og samþykkt
samhljóða.
Fundargerð 9. fundar lögð fyrir og samþykkt
samhljóða.

2.

1208050 - Jafnréttisstofa - Beiðni um afhendingu á
skýrslu um stöðu og þróun jafnréttismála.
Félagsmálanefnd óskar eftir því að Jafnréttis- og
framkvæmdaáætlun Vesturbyggðar og
Tálknafjarðarhrepps verði send öllum formönnum til
kynningar. Bæjarráð hefur óskað eftir að fá skýrslu um
stöðu og þróun jafnréttismála.

3.

1209094 - Umsókn um fjárhagsaðstoð.
Umsókn um fjárhagsaðstoð lögð fyrir. Hafnað.

4.

1209095 - Ferðaþjónusta fatlaðra.
Nefndin felur félagsmálastjóra að skoða málin nánar
varðandi þær hugmyndir sem hafa komið fram
varðandi akstursþjónustu fyrir fatlaða. Tekið fyrir að
nýju á næsta fundi nefndarinnar.

5.

1209096 - Fundargerðir BsVest.
Fundargerðir 14., 15., 16., 17., 18. og 19. fundar
lagðar fram til umfjöllunnar og samþykktar.

6.

1209097 - Drög að reglum Byggðarsamlags.
Vestfjarða um styrki til náms- og verkfærakaupa
fatlaðs fólks skv lögum nr. 59/1992.
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Lagðar fram til umfjöllunar og samþykktar samhljóða.
7.

1209098 - Tengiliðir og ábyrgðaraðilar einstakra
aðgerða.
Lagt fram til kynningar. Tekið fyrir á næsta fundi.

8.

1209099 - Þingsályktun um framkvæmdaáætlun í
málefnum fatlaðs fólks.
Lagt fram til kynningar.

9.

1209100 - Leiðbeinandi reglur um NPA.
Lagt fram til kynningar.

10.

1209101 - Úthlutun framlaga vegna NPA.
Lagt fram til kynningar.
Önnur mál:
Umræða um heimsendan mat og kostnað vegna
þjónustunnar.
Nefndin ákveður fastan fundartíma sem verði 1.
þriðjudag í mánuði kl. 16:00. Næsti fundur verður því
6. nóvember 2012.

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 17:54.
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