Bæjarstjórn - 1785
FUNDARBOÐ
1785. fundur bæjarstjórnar Hafnarfjarðar
verður haldinn í fundarsal bæjarstjórnar Hafnarborg, 10. maí 2017 og
hefst kl. 14:00

Dagskrá:

Almenn erindi
1. 1406187 - Ráð og nefndir 2014-2018, kosningar
2. 1702336 - HS Veitur hf, aðalfundur 2017
Afgreiðlu frestað á fundi bæjarstjórnar 27.apríl sl.
6.liður úr fundargerð bæjarráðs frá 6.apríl sl.
Lagt fram bréf frá HS Veitum dags. 23.mars sl.
Erindinu er vísað til afgreiðslu í bæjarstjórn.
Til máls tekur bæjarfulltrúi Rósa Guðbjartsdóttir.
Til máls tekur bæjarfulltrúi Gunnar Axel Axelsson. Bæjarfulltrúi Rósa
Guðbjartsdóttir kemur upp í andsvar.
Bæjarfulltrúi Gunnar Axel Axelsson kemur að dagskrártillögu um að vísa málinu til
bæjarráðs. Tillagan felld með 5 atkvæðum gegn 4 og 2 sitja hjá.
Bæjarfulltrúi Kristinn Andersen kemur upp í andsvar.
Bæjarfulltrúi Elva Dög Ásudóttir Kristinsdóttir tekur til máls.
Til máls tekur bæjarfulltrúi Adda María Jóhannsdóttir.
Til máls tekur bæjarfulltrúi Einar Birkir Einarsson. Til andsvars kemur bæjarfulltrúi
Adda María Jóhannsdóttir.
Bæjarstjóri Haraldur L. Líndal tekur til máls.
Til máls tekur bæjarfulltrúi Gunnar Axel Axelsson um fundarsköp.
1. varaforseti Adda María Jóhannsdóttir tekur við fundarstjórn.
Bæjarfulltrúi Guðlaug Kristjánsdóttir tekur til máls. Til andsvars kemur bæjarfulltrúi
Gunnar Axel Axelsson.

Forseti Guðlaug Kristjánsdótti tekur við fundarstjórn.
Til máls tekur Einar Birkir Einarsson.
Til máls tekur bæjarfulltrúi Elva Dögg Ásudóttir Kristinsdóttir.
Til máls tekur bæjarfulltrúi Rósa Guðbjartsdóttir og leggur fram eftirfarandi tillögu
að afgreiðslu málsins: "Bæjarstjórn samþykkir erindi HS-veitna um að hlutabréf í
fyrirtækinu verði seld með þeim hætti sem þar er kveðið á um. Andvirði af hlut
Hafnarfjarðarbæjar komi til niðurgreiðslu skulda bæjarfélagsins."
Til máls tekur bæjarfulltrúi Gunnar Axel Axelsson og leggur fram eftirfarandi tillögu
um afgreiðslu málsins: "Bæjarstjórn samþykkir að málinu verði vísað til
bæjarráðs".
Til máls tekur bæjarfulltrúi Adda María Jóhannsdóttir.
Fundarhlé kl. 20:10.
Fundi framhaldið kl. 20:25
Fundarstjóri leggur fram eftirfarandi tillögu að afgreiðslu málsins: "Afgreiðslu
málsins er frestað og það tekið fyrir á næsta fundi bæjarstjórnar". Tillagan er
samþykkt með 8 atkvæðum en 3 sitja hjá.
3. 1701231 - Framhaldsskólar, skólanefndir, tilnefning
Tilnefna tvo aðalfulltrúa og tvo til vara í skólanefnd Flensborgarskóla, sbr. 6. tl. B.
liðar 39. gr.
Sammþykkta um stjórn Hafnarfjarðarkaupstaðar og fundarsköp bæjarstjórnar.
4. 1705086 - Flensborg, fjárhagsstaða framhaldsskóla
5. 1701116 - Kirkjuvellir 1, Ástjarnarkirkja, safnaðarheimili, fjármögnun og
útleiga
4.liður úr fundargerð bæjarráðs frá 4.maí sl.
Lagður fram leigusamningur til afgreiðslu.
Fulltrúar Samfylkingar og VG leggja fram svohljóðandi tillögu:
"Fulltrúar Samfylkingarinnar og Vinstri grænna óska eftir að leigusamningurinn
sem hér um ræðir verði sendur til umsagnar Umhverfis- og framkvæmdarráðs og í
senn verði gerð úttekt á húsnæðisþörf fyrir félagstengda starfsemi á Völlunum og
kannað hvort ekki sé hægt að nýta það húsnæði sem fyrir er t.d á Ásvöllum,
Hraunvallaskóla og Ásvallalaug betur til þessa verkefna."
Tillagan er felld með 3 atkvæðum fulltrúa Sjálfstæðisflokks og Bjartrar Framtíðar.
Bæjarráð samþykkir framlagðan leigusamning með 3 atkvæðum og vísar til
afgreiðslu í bæjarstjórn.

Fulltrúar Samfylkingar og VG leggja fram svohljóðandi bókun:
"Fulltrúar Samfylkingar og Vinstri grænna telja að ekki hafi verið sýnt fram á þörf

bæjarins fyrir húsnæði af þessu tagi, á þessu svæði, til svo langs tíma. Teljum við
að eðlilegra væri, ef áhugi er fyrir hendi að styrkja verkefnið, að það sé gert með
gagnsæjum hætti en sá leigusamningur sem hér liggur fyrir er mjög ógagnsær.
Það skýtur skökku við að taka húsnæði til leigu á svæði þar sem nóg er framboð
af svipuðu húsnæði á svæðinu til félagstengdrar starfsemi og ekki sé gætt
jafnræðis félagasamtaka á svæðinu. Einnig er það yfirlýst stefna meirihlutans að
draga úr húsnæðiskostnaði bæjarsjóðs og selja eignir bæjarins en á sama tíma er
verið að leigja hér húsnæði til 5 ára, fyrir 30 milljónir, í óskilgreinda starfsemi"
6. 1606445 - Fjárhagsáætlun Hafnarfjarðarkaupstaðar og fyrirtækja hans 2017
og 2018-2020.
6.liður úr fundargerð bæjarráðs frá 4.maí sl.
Lagður fram viðauki við fjárhagsáætlun.
Bæjarráð samþykkir viðauka við fjárhagsáætlun og vísar til afgreiðslu
bæjarstjórnar.
7. 1601218 - Opnunartími sundlauga
Bæjarstjórn vísaði liðnum til bæjarráðs á fundi sínum 27.apríl sl.
5.liður úr fundargerð bæjarráðs frá 4.maí sl.
8.liður úr fundargerð fræðsluráðs frá 7.apríl sl.
Á fundi ÍTH þann 29. mars var vísað til fræðsluráðs tillögum nefndarinnar um
aukna opnun sundstaða Hafnarfjarðar.
Fræðsluráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkt verði að auka opnunartíma í
sundlaugum Hafnarfjarðar. Farið verði að tillögum ÍTH sem fela í sér annars vegar
að opið verði á svokölluðum ,,Rauðum dögum“, þe. á tilteknum hátíðisdögum í
kringum páska, jól ofl. og hins vegar sumaropnun í Suðurbæjarlaug, þe. að
sundlaugin verði opin lengur á kvöldin í tvo mánuði í sumar frá því sem verið
hefur hingað til. Aukið aðgengi að sundlaugum er á meðal þess sem lögð er
áhersla á í nýlegri Heilsustefnu Hafnarfjarðar og aðgerðaráætlun hennar.
Kostnaður við þessa auknu þjónustu nemur um 3.500.000 kr á fjárhagsárinu 2017
og er lagt til að honum verði mætt með auknum tekjum af fasteignagjöldum
umfram áætlun. Bæjarráð leggi til viðauka skv. þessari tillögu. Frekari útfærslur á
auknu aðgengi að sundlaugum bæjarins verði teknar til skoðunar í
fjárhagsáætlunargerð 2018.
Bæjarstjórn samþykkir með 11 samhljóða atkvæðum fyrirlagða tillögu um að auka
opnunartíma í sundlaugum Hafnarfjarðar.
Til máls tekur bæjarfulltrúi Rósa Guðbjartsdóttir. Til andsvars kemur bæjarfulltrúi
Gunnar Axel Axelsson. Bæjarfulltrúi Rósa Guðbjartsdóttir svarar andsvari.
Bæjarfulltrúi Gunnar Axel Axelsson kemur upp í umræðu um fundarsköp.
Til máls tekur bæjarfulltrúi Gunnar Axel Axelsson.
Bæjarstjórn samþykkir að vísa málinu til bæjarráðs með 11 greiddum atkvæðum.
Bæjarráð samþykkir fyrirliggjandi tillögu og vísar til bæjarstjórnar til afgreiðslu.
8. 1704448 - Hesthúsalóðir, úthlutun
9.liður úr fundargerð bæjarráðs frá 4.maí sl.
Lagðir fram úthlutunarskilmálar til afgreiðslu

Rósa Guðbjartsdóttir vék af fundi kl. 10:25.
Afgreiðslu úthlutnarskilmála og lóðarleigusamnings er frestað til næsta fundar
ráðsins. Leitað verður eftir umsögn Hestamannafélagsins Sörla.
Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að auglýsa lóðir til úthlutunar á athafnasvæði
Sörla við Flugu- og Kaplaskeið.

Rósa Guðbjartsdóttir tók aftur sæti á fundinum kl. 10:50.
9. 1704497 - Álfhella 15, lóðarumsókn
12.liður úr fundargerð bæjarráðs frá 4.maí sl.
Lögð fram umsókn BYGG hf. um lóðina Álfhellu 15.
Bæjarráð samþykkir að lóðinni Álfhellu 15 verði úthlutað til BYGG hf. og vísar til
afgreiðslu í bæjarstjórn.
10. 1704046 - Breiðhella 4 og 6, lóðarumsókn
13.liður úr fundargerð bæjarráð frá 4.maí sl.
Lögð fram umsókn Samhentir Kassagerð hf. - um lóðina Breiðhella 4 og 6
Bæjarráð samþykkir að lóðinni Breiðhellu 4 og 6 verði úthlutað til Samhentir
Kassagerð hf. og vísar til afgreiðslu í bæjarstjórn.
11. 1701687 - Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, fundargerðir
2017.
16.liður úr fundargerð bæjarráðs frá 4.maí sl.
Lögð fram fundargerð heilbrigðisnefndar Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis frá
24.apríl sl.
Bæjarráð þakkar heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis fyrir umsögn
um frumvarp til laga um hollustuhætti og mengunarvarnir og vísar umfjöllun um
málið til bæjarstjórnar.
12. 1603516 - Lyngbarð 2, Þorlákstún, uppbygging og stöðuleyfi
Til umræðu
Fundargerðir
13. 1701078 - Fundargerðir 2017, til kynningar í bæjarstjórn
Fundargerð skipulags- og byggingaráðs frá 2.maí sl.
Fundargerð fræðsluráðs frá 3.maí sl.
a. Fundargerðir íþrótta- og tómstundanefndar frá 11.apríl og 3.maí sl.
Fundargerð fjölskylduráðs frá 5.maí sl.
Fundargerð bæjarráðs frá 4.maí sl.
a. Fundargerð 13.eigendafundar Strætó bs. frá 3.apríl sl.
b. Fundargerð 9.eigendafundar SORPU bs. frá 3.apríl sl.
c. Fundargerð stjórnar Sambands ísl. sveitarfélaga frá 31.mars sl.
d. Fundargerð stjórnar SSH frá 3.apríl sl.
e. Fundargerð stjórnar SORPU bs. frá 7.apríl sl.
f. Fundargerð stjórnar Strætó bs. frá 7.apríl sl.
Fundargerðir umhverfis- og framkvæmdaráðs frá 26.apríl og 3. maí sl.

a. Fundargerð stjórnar Strætó bs. frá 7.apríl sl.
b. Fundargerð stjórnar SORPU bs. frá 7.apríl sl.
Fundargerð forsetanefndar frá 5.maí sl.
Áætlanir og ársreikningar
14. 1704121 - Ársreikningur bæjarsjóðs Hafnarfjarðar og fyrirtækja hans 2016,
síðari umræða
12.liður úr fundargerð bæjarstjórnar frá 27.apríl sl.
1.liður úr fundargerð bæjarráðs frá 11.apríl sl.
Ársreikningur 2016 lagður fram. Rósa Steingrímsdóttir sviðsstjóri fjármálasviðs
mætti til fundarins.
Bæjarráð vísar ársreikningnum til fyrri umræðu í bæjarstjórn.
Til máls tekur Haraldur L. Haraldsson bæjarstjóri.
Samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum að vísa ársreikningi bæjarsjóðs
Hafnarfjarðar til síðari umræðu í bæjarstjórn.

08.05.2017
Haraldur L. Haraldsson, bæjarstjóri

