
Bæjarstjórn - 1906

FUNDARBOÐ

1906. fundur bæjarstjórnar Hafnarfjarðar 
verður haldinn  í fundarsal bæjarstjórnar Hafnarborg, miðvikudaginn 15. 

mars 2023 og hefst kl. 14:00

Dagskrá:

Almenn erindi

1.  2303286 - Ráðning æðstu stjórnenda skv.56. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138 
árið 2011 og 80. gr. samþykktar um stjórn Hafnarfjarðarkaupstaðar nr. 240 
árið 2021
Lögð fram drög að erindisbréfi valnefndar. 

Meirihlutinn tilnefnir eftirfarandi fulltrúa: 
Rósa Guðbjartsdóttir. 
Valdimar Víðisson. 

Minnihlutinn tilnefnir eftirfarandi fulltrúa: 
Guðmundur Árni Stefánsson.

 
2.  2206176 - Erindisbréf ráða og nefnda 2022-2024, endurskoðun

9.liður úr fundargerð fræðsluráðs frá 8.mars sl. 
Lagt fram endurgert erindisbréf Íþrótta- og tómstundanefndar. 

Samþykkt og vísað til bæjarstjórnar til samþykktar.
 
3.  2108512 - Hverfisgata 22, deiliskipulag

6.liður úr fundargerð skipulags- og byggingaráðs frá 9.mars sl. 
Á afgreiðslufundi skipulags- og byggingarfulltrúa þann 22.2.2023 var tekið fyrir 
erindi Borghildar Þórisdóttur um breytingu á deiliskipulagi og því var vísað til 
skipulags- og byggingarráðs. Gert er ráð fyrir endurbyggingu/lagfæringu húss og 
að 2 hliðar/bakbyggingar á lóð verði rifnar og einnar hæðar byggingar byggðar í 
stað þeirra. Kvaðir um safnaðarheimili og göngustíg felldar niður. 

Skipulags- og byggingarráð samþykkir að auglýsa breytingu á deiliskipulagi 
miðbæjar, hraun vestur vegna lóðarinnar Hverfisgata 22 og vísar til staðfestingar 
í bæjarstjórn.

 
4.  2207373 - Rammasamningur ríkis og sveitarfélaga um aukið framboð íbúða 

2023-2032 og sameiginlega sýn og stefnu í húsnæðismálum



Tillaga Samfylkingar um markmið og áherslur.
 
5.  2202571 - Víkingastræti 2, breyting á deiliskipulag

10.liður úr fundargerð skipulags- og byggingaráðs frá 26.janúar sl. 
Lögð fram til kynningar tillaga að breytingu á deiliskipulagi lóðarinnar 
Víkingastræti 2. 

Skipulags- og byggingarráð samþykkir að auglýsa tillögu að deiliskipulag 
Víkingastrætis 2 og vísar til staðfestingar bæjarstjórnar.

 
6.  2302625 - Næturstrætó

Lögð fram tillaga frá Samfylkingunni. 

"Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkir að ná samkomulagi við Strætó um að hefja 
nú þegar þjónustu næturstrætó fram og til baka, milli Hafnarfjarðar og 
Reykjavíkur . Kostnaður skv. athugun verður að hámarki 10 milljónir króna á ári. 
Kostnaði verði mætt með viðauka við fjárhagsáætlun Hafnarfjarðarbæjar fyrir 
2023, þar sem innnheimta þjónustugjalda við Garðabæ vegna viðtöku frárennslis 
verði um 30 milljónir á árinu í stað þeirra 12 milljóna króna, sem verið hefur. 
Bæjarstjóra verði falið að ganga frá breyttum samningi þar að lútandi."

 
7.  2210415 - Opnun Bláfjallavegar

Til umræðu.
 
8.  1709249 - Samþykktir um stjórn Hafnarfjarðarkaupstaðar

1.liður úr fundargerð bæjarstjórnar frá 1.mars sl. 
2.liður úr fundargerð forsetanefndar frá 27.febrúar sl. 
Til afgreiðslu. 

Drögum að breyttri samþykkt um stjórn sveitarfélagsins visað til fyrri umræðu í 
bæjarstjórn. 

Sigrún Sverrisdóttir 1. varaforseti tekur við fundarstjórn. 

Kristinn Andersen tekur til máls. Árni Rúnar Þorvaldsson kemur til andsvars sem 
Kristinn svarar. Árni kemur þá til andsvars öðru sinni sem Kristinn svarar öðru 
sinni. 

Bæjarstjórn samþykkir að vísa fyrirliggjandi breytingum á samþykkt um stjórn 
Hafnarfjarðarkaupstaðar til annarrar umræðu.

 
Fundargerðir

9.  2301126 - Fundargerðir 2023, til kynningar í bæjarstjórn
Fundargerð umhverfis- og framkvæmdaráðs frá 8.mars sl. 
a. Fundargerðir stjórnar SORPU bs. frá 24.janúar og 14.febrúar sl. 
b. Fundargerð stjórnar Strætó bs. frá 24.febrúar sl. 
Fundargerð fjölskylduráðs frá 7.mars sl. 



Fundargerð skipulags- og byggingaráðs frá 9.mars sl. 
Fundargerð bæjarráðs frá 9.mars sl. 
a. Fundargerð hafnarstjórnar frá 21.febrúar sl. 
b. Fundargerð heilbrigðisnefndar Garðarbæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, 
Mosfellsbæjar og Seltjarnarnes frá 6.mars sl. 
c. Fundargerð menningar- og ferðamálanefndar frá 1.mars sl. 
d. Fundargerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 28. febrúar sl. 
e. Fundargerðir stjórnar SSH frá 3. og 20. febrúar sl. 
f. Fundargerðir stjórnar SORPU bs. frá 24.janúar og 14.febrúar sl. 
g. Fundargerð stjórnar Strætó bs. frá 24.janúar sl. 
Fundargerð fræðsluráðs frá 8.mars sl. 
a. Fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar frá 28.febrúar sl. 
Fundargerð forsetanefndar frá 13. mars sl.

 

13.03.2023

Rósa Guðbjartsdóttir bæjarstjóri


