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Íbúðasjóður

Fjárhagsáætlun 2015
Inngangur

Samantekt á fjárhagsáætlun og starfsáætlun Íbúðasjóðs Fjallabyggðar.
Félagsmálanefnd tók við hlutverki húsnæðisnefndar eftir bæjarstjórnarkosningar 2010.
Úthlutunarnefnd

Úthlutunarnefnd leiguíbúða fundar eftir þörfum og hefur komið saman 4 sinnum á árinu
2014. Fundargerðir úthlutunarnefndar eru teknar til umfjöllunar í félagsmálanefnd.
Í nefndinni eru deildarstjóri fjölskyldudeildar, félagsmálafulltrúi og deildarstjóri stjórnsýslu og
fjármála.
Rekstur sjóðsins er í umsjón deildarstjóra stjórnsýslu og fjármála.
Niðurgreiðslur félagslega íbúðakerfisins er fyrirferðamikill hluti af kostnaði
félagsþjónustunnar og hefur verið lögð áhersla á að sá kostnaður verði minni.
í fjárhagsáætlun fyrir 2015 er gert ráð fyrir að framlag félagsmáldeildar til íbúðasjóðs verði
10,6 milljónir, en spá gerir ráð fyrir 9,3 milljónum 2014. Á árinu 2013 var framlagið 17,9
milljónir.
Breyting á eignahaldi

Þjár íbúðir voru seldar á árinu 2014, Ólafsvegi 30 íbúð 102, Bylgjubyggð 59 og 63 Ólafsfirði.
5 íbúðir eru nú á söluskrá:
Ólafsvegur 28 íbúð 203 - 114,8 m2 – ásett verð 6,9 millj.
Ólafsvegur 28 íbúð 202 - 114,8 m2 – ásett verð 6,9 millj.
Bylgjubyggð 57 – 82,5m2 – ásett verð 7,5 millj.
Bylgjubyggð 55 – 105 m2 – ásett verð 9,0 millj.
Aðalgata 52 – 88 m2 – ásett verð 9,0 millj.
Ólafsvegur 34 Ólafsfirði.
Bæjarfélagið á 5 íbúðir af 6 í húsinu, en Íbúðalánasjóður hefur sett sína íbúð á sölu.
Heppilegt gæti verið að bæjarfélagið eignaðist þá íbúð.
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Viðhald og framkvæmdir

Að jafnaði er gert ráð fyrir 150 þús. per íbúð í viðhald með frávikum.
Í fjárhagsáætlun 2015 er samtala viðhaldsliðar 12 milljónir.
Stefna ber að því að :
 Skipta út baðkörum fyrir sturtuklefa í 7 íbúðum að Hvanneyrarbraut 42 Siglufirði.
Kostnaður er áætlaður um 3,5 milljónir.
 Mála blokkina að Ólafsvegi 32.
Áætlaður kostnaður er 8 milljónir.
 Mála blokkina að Ólafsvegi 34.
Áætlaður kostnaður er 5 milljónir.
 Skipta um glugga á norðurhlið íbúða í eigu bæjarfélagsins að Ólafsvegi 28-30
Ólafsfirði og mála blokkina. Áætlaður hlutur bæjarfélagsins, 3 milljónir.
 Endurflísaleggja forstofu í Skálarhlíð og mála.
Mála og lakka gólf í ruslageymslu á fyrstu hæð.
Mála ganga á hæð 2 og miðjurými á jarðhæð, 2. hæð og 3. hæð.
Mála 5 íbúðir.
Endurnýja lyftu hússins eða búnað.
Flytja snyrtistofu á neðstu hæð Skálarhlíðar upp á miðhæð í laust rými þar og breyta
snyrtistofu í íbúð.
Að sameina 12 öríbúðir í Skálarhlíð að Hlíðarvegi 45 Siglufirði, á þriðju hæðinni á þann
hátt að úr verði 6. Búið er að sameina tvær af þeim.
í framkvæmdaáætlun ársins 2015 er gert ráð fyrir að sameina tvær íbúðir í Skálarhlíð.

Leiga og þjónustugjöld

Húsaleiga Íbúðasjóðs tekur breytingum eftir vísitölu neysluverðs.
Á árinu 2014 var gjaldskrá Íbúðasjóðs óbreytt frá desember 2013, samkvæmt ákvörðun
bæjarstjórnar.
Við gerð þessara áætlunar var reiknað með hækkun leigu og þjónustugjalda frá 1. janúar
2015 um 2%.
Leiguverð per fermeter 2014 var að meðaltali 893,19 kr og verður 910,39 kr 2015.

Starfsmannamál.
Starfsmenn fjölskyldudeildar koma að rekstri og umsjón leiguíbúða aldraðra í Skálarhlíð.
Gert er ráð fyrir óbreyttri starfsemi, 0,3 stöðugildi vegna umsjónar og 0,5 vegna reksturs.
Leigjendur Skálarhlíðar greiða þjónustugjald til að vega upp á móti þeim kostnaði.

Fjallabyggð

2015

BLS. 2

Íbúðasjóður

Fasteignir

Á vegum sveitarfélagsins eru 31 leiguíbúðir og 30 smáíbúðir fyrir aldraða í Skálarhlíð.

Ólafsvegur 28-30 - 2 íbúðir

Hlíðarvegur 45 Siglufirði – 30 íbúðir

Ólafsvegur 34 – 5 íbúðir

Ólafsvegur 32 - 8 íbúðir

Hvanneyrarbraut 42 Siglufirði – 8 íbúðir

Aðalgata 52 Ólafsfirði

Bylgjubyggð 37b, 55 og 57 Ólafsfirði

Fjallabyggð
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Útgjaldarammi

Bæjarráð samþykkti tillögu að útgjaldaramma fyrir Íbúðasjóð að upphæð 7,4 milljónir og var
því markmiði náð í þessari fjárhagsáætlun.

Fjárhagsáætlun 2015

Aðrar tekjur
Laun og launatengd gjöld
Annar rekstrarkostnaður
Afskriftir
Fjármagnsliðir
Framlög Aðalsjóðs bæjarfélagsins
Rekstrarniðurstaða gjöld umfram
tekjur

Útgjaldarammi
-49.977.000
5.034.000
30.805.000
9.472.000
18.635.000
-6.537.000

Áætlun
-47.801.000
5.034.000
32.728.000
9.472.000
18.635.000
-10.636.000

7.432.000

7.432.000

Eignir Íbúðasjóðs eru bókfærðar í desember 2014 á rúmlega 191 milljón.
Skuldir við Íbúðalánasjóð eru tæplega 312 milljónir og
skuld við Aðalsjóð bæjarfélagsins er rúmlega 52 milljónir.

Niðurlag
Lögð er áhersla á að vinna áfram að sölu eigna með aðstoð varasjóðs húsnæðismála.
Marka þarf stefnu í fjölda íbúða sem bæjarfélagið þarf að eiga og taka til skoðunar breytilega
leiguupphæð eftir fjáhagsstöðu leigjenda.

Desember 2014
Deildarstjóri stjórnsýslu og fjármála.
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