
Héraðsskjalasafnið á Akureyri

EfniTímabilKassanr.

Félagsþjónusta - félagsmálastofnun Akureyrar

Greinargerð félagsmálastjóra Jóns Björnssonar um kynnisferð til 
Danmerkur, Svíþjóðar, Þýskalands og Skotlands í nóvember 1987.

101b 1A- / 1987 1987-

Það sem við getum gert fyrir þig.  Upplýsingar um starfsemi 
Félagsmálastofnunar Akureyrar. (Kynningarbæklingur - ótímas.)

101b 2A- / - Á baksíðu bæklingsins er 
skipurit af stjórnun og 
uppbyggingu félagsmála á 
Akureyri.

Könnun á högum aldraðra.  Framkvæmd af félagsmáladeild 
skólafélags M.A.  undir stjórn Vilhjálms Inga Árnasonar 
félagsráðunautar.

101b 3A- / 1974 1974-

Könnun á högum aldraðra á Akureyri 1982.101b 4A- / 1983 1983-

Öldrunarþjónusta á Akureyri.  Höfundur Björn Þórleifsson.101b 5A- / 1990 1990-

Vistunarmat/þjónustuþörf fyrir aldraða.101b 6A- / - Þjónustuhópur aldraðra á 
Akureyri - sá fyrsti sem 
starfaði - þróaði þessa aðferð
við mat á vistunarþörf 
aldraðra.  Hún vék síðan fyrir
samræmdu vistunarmati sem
heilbrigðisráðuneytið útbjó.

Heimilisþjónusta;  Öldrunarþjónusta.  (Kynningarbæklingar frá 
öldrunardeild Akureyrarbæjar).

101b 7A- / -

Félagsstarf fyrir aldraða á vegum Akureyrarbæjar (sögulegt yfirlit,
höf. Jón Björnsson, ótímas);  Málefni aldraðra á Akureyri (höf. Jón
Björnsson, ótímas.)

101b 8A- / -

Samþykkt um skipan öldrunarmála á Akureyri (ótímas. og 1988).101b 9A- / 1988 1988-

Starfsmannamál á Hlíð og Skjaldarvík.101b 10A- / 1988 1988- Merkt trúnaðarmál.

Stefnumótun í þjónustu við aldraða á Akureyri (bæklingur, fjölrit, 
drög, vinnuplögg o.fl. á ýmsum vinnslustigum);  minnispunktar í 
umræðu um eflingu heimaþjónustu;  niðurstaða á mati 
hjúkrunarþyngdar í fyrstu viku mars 1988;  atriði sem hugsanlega 
gætu leyst hjúkrunarvandann á nýrri deild á Hlíð;  um breytingu 
dvalarh. Hlíðar í hjúkrunarheimili

101b 11A- / 1988 1988-

Skýrsla Magnúsar H. Ólafssonar sjúkraþjálfara vegna mats á 
vinnuaðstæðum við dvalarheimilin á Akureyri.

101b 12A- / 1988 1988-

Fréttabréf Fjórðungssambands Norðlendinga 2. tb. 10.árg.  
(Fréttabréfið er tileinkað öldrunarmálum á Norðurlandi);  bréf 
(ljósrit) frá Fjórðungssambandi Norðlendinga til nokkurra aðila 
sem hafa fengið fréttabréfið sent.

101b 13A- / 1983 1983- Fréttabréfið er greinargerð 
nefndar (á vegum 
Fjórðungssambandsins) sem
unnin var af nefnd sem kosin
var á ráðstefnu um málefni 
aldraðra 23. okt. 1982.

Dagvistir á Akureyri.  Höf. Sigrún Sveinbjörnsdóttir, útg. 
Félagsmálastofnun Akureyrar.

101b 14A- / 1981 1981-

Stefnumótun í dagvistarmálum á Akureyri, samþ. af Félagsmálaráði
Akureyrar 2. nóv. 1987; kynningarefni frá 
dagvistardeild/félagsmálastofnun um starfsemi og þjónustu og 
reglugerð um dagvistun barna í heimahúsum (ótímas.).

101b 15A- / 1987 1987-
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Greinargerð um dagvistarþörf (fréttatilkynning - 1980);  samantekt
yfir starfsemi Félagsmálastofnunar í þágu barna (dagvistarmál, 
dagmæður, sumardvalir barna, starfsemi Gullasafns, almenn 
barnavernd og fyrirbyggjandi starf með unglingum) tekið saman 
vegna fundar bæjarstjórnar um málefni barna (tilefni alþjóðaár 
barna 1979);  dagvistarþörf á Akureyri (JB - 1987);  Dagvistun 
barna í heimahúsum - námskeið í félagsmálum á vegum 
félagsmálaráðs Akureyrar 1983, umsjón Þórgunnur Þórarinsdóttir;
Dagvistun barna - námskeið, umsjón Sigríður M. Jóhannsdóttir 
(ótímas.).

101b 16A- / 1979 1983-

Tölulegar upplýsingar um dagvistun hjá Akureyrarbæ, miðað við 
1991;  vistgjöld á dagvistum - sögulegt yfirlit (1992);  upplýsingar
um dagvistir á Akureyri sem sendar voru Samb. ísl. sveitarfélaga 
1987.

101b 17A- / 1987 1992-

Áfangaskýrsla starfshóps um úttekt á starfsemi dagvistardeildar í 
árslok 1992.

101b 18A- / 1993 1993-

Könnun félagsmálaráðs á dagvistum (niðurstöður þar sem foreldrar
voru spurðir).

101b 19A- / 1991 1991-

Skýrsla um félagsmálastarfsemi sveitarfélags (Akureyri) 1988 til 
Hagstofu Íslands.

101b 20A- / 1989 1989-

Ársskýrsla Félagsmálastofnunar Akureyrar 1976.101b 21A- / 1977 1977-

Drög að ársskýrslu Félagsmálastofnunar Ak. 1977, 1979, 1980, 
1987 (í flestum tilvikum fáein tölfræðileg atriði).

101b 22A- / 1978 1988-

Stefnumótun Félagsmálaráðs í félagsmálum.101b 23A- / 1978 1979-

Yfirlit yfir starfsemi félagsmálaráðs 1978-1982;  Greinargerð um 
meginþættina í starfsemi félagsmálaráðs Akureyrar 1982-1986 
(bráðabrigðagerð) - lagt fram á fundi ráðsins 2. júní 1986.

101b 24A- / 1982 1986-

Skýrsla um stöðu leiguíbúða á vegum félagsmálastofnunar á 
tímabilinu 1977-79; fundargerð (bréf? til bæjarráðs) frá fundi 
félagmálaráðs þar sem m.a. er rætt um hækkun húsaleigu á 
leiguíbúðum bæjarin (1983);  Bréf Jóns Björnssonar vegna 
nýtingar/ráðstöfunar íbúða í Keilusíðu 1, 3 og 5 (1982);  námskeið í
félagsmálum um húsnæðismál á vegum félagsmálaráð Akureyrar 
(1983);  ársskýrsla 1979 um húsnæðismál o.fl. vegna leiguíbúða 
bæjarins.

101b 25A- / 1979 1990- Ath. hluti þessara gagna eru 
trúnaðarmál.

Um afvötnunarstöð á Kristnesi.  Áform sem aldrei urðu 
(fundargerðir, bréf o.fl).

101b 26A- / 1979 1980-

Skýrslur til Barnaverndarráðs um barnaverndarmál 1981 og 1984;
greinargerð um sumardvalir barna 1984; yfirlit um barnavernd í 
félagsmálaráði 1978-1986.

101b 27A- / 1981 1987-

Greinargerð til bæjarráðs vegna kostnaðar við heimsendingu matar
til aldraðra (1982);  tölulegar upplýsingar yfir starfsemi 
heimilisþjónustunnar árið 1980, 1985, 1987,1988;  upplýsingar um
heimilishjálp (til sambands íslenskra sveitarfélaga - ótímas.);  yfirlit
yfir heimahjúkrun ár vegum Heilsugæslustöðvarinnar 1987; bréf 
vegna samþykktar bæjarráðs um aukafjárveitingu vegna könnunar á
högum aldraðra (1982);  innritunarlistar á Hlíð (1989);  yfirlit yfir 
þá sem njóta heimilisþjónustu 1981 og árið 1988 (trúnaðarmál).

101b 28A- / 1981 1989- Trúnaðarmál

Skólastígur 5. (fjölskylduheimili) Ýmis gögn um fyrirkomulag, 
rekstur o.fl.

101b 29A- / 1981 1982- Heimilið hætti haustið 1981 
en gögnin voru tekin samn 
maí 1982.
Trúnaðarmál.
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Yfirlit yfir útgjöld Akureyrarbæjar til ýmissa félagmála 1930-79, 
gert eftir ársreikningum bæjarins;  könnun á ýmsum útgjöldum 
sveitarfélaga til félagsmála (1980);  vinnuplögg vegna 
fjárhagsáætlunar fyrir árið 1983; tillögur að útideild á Akureyri 
(ótímas.);  félagsmálastofnun Akureyrar árið 1987 (yfirlit yfir 
starfsemina);  yfirlit yfir verkefni sem snerta þorskaskerta á vegum
fmst. (1980);  ræða JB á síðustu síðdegisskemmtun aldraðra sem 
haldin var á vegum fálagsmálaráðs (1987?) - ræðan er að hluta 
sögulegt yfirlit yfir skemmtanir á vegum félagsmálaráðs fyrir 
aldraða; bréf JB til framkvæmdaáætlunarnefndar (1979);  
velferðarsveitarfélagið, erindi flutt á ráðstefnu félagsmálastjóra á 
íslandi 5.-6. nóvember 1990 (1991).

101b 30A- / 1979 1991-

Yfirlit yfir fjárhagsaðstoð, húsaleigur og heimilisþjónustu 1.1.1979
- 30.6.1980.

101b 31A- / 1979 1980- Trúnaðarmál

Félagsmálastofnun - framfærsla.  Kassabók.101b 32A- / 1970 1975- Trúnaðarmál

Bréf, fundargerðir, markmið o.fl.101b 33A- / 1980 1982- Göng starfshóps sem á árinu
1982 vann að gerð frumvarps
til laga um félagslega 
þjónustu sveitarfélaga í 
umboði félagsmálaráðherra 
Svavars Gestssonar.  
Frumvarpið var aldei lagt 
fram og stjórnarskipti bundu
enda á starf hópsins.  Ný lög
um félagsþjónustu 

Ýmsar greinargerðir:   Starfshættir og skipulag félagsmálaþjónustu,
Upplýsingastarf hins opinbera á sviði félagsmálaþjónustu, Nokkrar
athugasemdir um gildissvið laga um félagslega þjónustu, Markmið
hennar og innihald, Svæðamálið (Hver á að vera burðaraðili og 
burðareining félagslegrar þjónustu á vegum sveitarfélaga og 
hvernig er unnt að tryggja jöfnuð í möguleikum fólks til þess að fá 
félagslega þjónustu óháð búsetu þess?);  Hugleiðing um 
vinnubrögð, Fölskyldupólitískir valkostir, Dagvistarmál, Tilllaga 
um heildarskipan félagslegrar þjónustu og dagvistar og 
barnaverndar sérstaklega o.fl.

101b 34A- / 1980 1982- Göng starfshóps sem á árinu
1982 vann að gerð frumvarps
til laga um félagslega 
þjónustu sveitarfélaga í 
umboði félagsmálaráðherra 
Svavars Gestssonar.  
Frumvarpið var aldei lagt 
fram og stjórnarskipti bundu
enda á starf hópsins.  Ný lög
um félagsþjónustu 

Ýmsar greinargerðir:  Félagsleg þjónusta sveitarfélaga - er 
breytinga þörf?, Nokkur orð um kynnisferð til Stokkhólms, 
Framkvæmd og skipan úrskurðarvalds í barnaverndarmálum, 
Tölulegt líkan af félagþjónustu á vegum sveitarfélaga, Greinargerð
um fjárhagsaðstoða og félagslega þjónustu á vegum sveitarfélaga í
Bretlandi, Ýmis atriði sem stuðlað geta að virkri framkvæmd 
laganna, Nokkur atriði varðandi dómstólameðferð 
forræðissviptingarmála og töku barns af heimili, Málefni barna og 
unglinga,  Drög að lögum um heildarskipulag félagslegrar þjónustu
á vegum sveitarfélaga, Drög að lögum um forræðisdeilur, Drög að
viðauka við lög um almannatryggingar, Umdæmaskipting og 
stjórnun félagsmálaþjónustunnar, o.fl.

101b 35A- / 1980 1982- Göng starfshóps sem á árinu
1982 vann að gerð frumvarps
til laga um félagslega 
þjónustu sveitarfélaga í 
umboði félagsmálaráðherra 
Svavars Gestssonar.  
Frumvarpið var aldrei lagt 
fram og stjórnarskipti bundu
enda á starf hópsins.  Ný lög
um félagsþjónustu 
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