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Seltjarnarnes
– lífsgæði, ábyrgð og festa

Fjórtán áhersluatriði á kjörtímabilinu:

 ■ Traust fjármálastjórnun verður áfram í öndvegi um leið og ávallt verður 
leitað leiða til að lækka álögur á bæjarbúa. Skuldsetning bæjarins verði 
áfram með því lægsta sem þekkist. 

 ■ Bygging nýs leikskóla fyrir eins til fimm ára börn verður boðin út í haust. 

 ■ Tómstundastyrkir verða veittir vegna barna frá fimm ára aldri. 

 ■ Sérkennsla - styðja enn frekar við þarfamiðaða sérkennslu í leik- og 
grunnskóla. Markmiðið er að gera góðan grunnskóla enn betri og tryggja 
að nemendur á Seltjarnarnesi komi sem best undirbúnir í framhaldsskóla.

 ■ Stækkun íþróttamiðstöðvar mun stórbæta aðstöðu ungra sem aldinna 
bæjarbúa til hreyfingar og margskonar íþróttaiðkunar – og stuðla að 
heilsueflandi samfélagi. 

 ■ Heilsueflandi samfélag - Seltjarnarnes verði heilsueflandi samfélag 
þar sem horft er til heilsu og líðanar íbúa og sköpuð tækifæri til 
heilsueflingar og forvarna. 

 ■ Hjúkrunarheimili verður opnað í lok árs og þar með náð langþráðu 
marki. Þjónusta við aldraða verður áfram í forgangi og samráð haft við 
stækkandi hóp þeirra. 

 ■ Fjölbreytt ný byggð sem rís á Bygggarðasvæðinu mun gefa ungum, 
miðaldra og eldri bæjarbúum kost á húsnæði við hæfi – og skapa 
vestasta hluta bæjarins fallegt yfirbragð.



 ■ Loftslagsstefna verði mörkuð til að takmarka losun gróðurhúsalofttegunda.

 ■ Ósnortin náttúruperla vestursvæðanna verður varðveitt, tryggð friðsæld 
svæðisins m.a. á Kotagranda, milli Snoppu og Suðurness, og landið verndað 
með eflingu sjóvarnargarða þar sem þörf reynist, landvörslu komið á og 
fræðsluskilti sett upp.

 ■ Menningarlíf verði áfram fjölþætt öllum bæjarbúum til ánægju og fróðleiks.

 ■ Ferðamálastefna verði mótuð, hvernig við mætum vaxandi fjölda fólks 
víða að sem vill skoða Seltjarnarnes og njóta með okkur hinna frábæru 
landsgæða og útsýnis.

 ■ Umferðaröryggi verður í öndvegi. Unnið verður áfram gegn þrengingu 
akstursleiða til og frá Seltjarnarnesi og kappkostað að greiða fyrir allri 
umferð. Lögð verður áhersla á að bæta almenningssamgöngur. Göngu-       
og hjólastígar verða bættir með öryggi vegfarenda að leiðarljósi.

 ■ Íbúalýðræði og gagnsæi í stjórnsýslu verður enn aukið og efnt til 
íbúakosninga um mikilvægar ákvarðanir sem snerta bæjarbúa. 
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Lífsgæði allra bæjarbúa er mikilvægasta leiðarljósið. Stefna 

Seltjarnarnesbæjar undir forystu Sjálfstæðisflokksins mótast af metnaði til þess 

að tryggja sem mest lífsgæði og hagsæld bæjarbúa, jafnt ungra sem aldinna, í 

nútíð og framtíð. Hátt þjónustustig í nærþjónustu, virðing fyrir vilja bæjarbúa og 

markviss viðleitni til þess að vera í farabroddi markar framtíðarsýn í stefnumótun og 

stjórnsýslu. Aðgæsla í umhverfismálum og umgengni við náttúruna skipta æ meira 

máli til þess að íbúar geti notið sem best náttúrufegurðar og nálægðar við sjóinn. 

Mörkuð verður stefna í loftslagsmálum m.a. að því er varðar landnotkun, samgöngur 

og úrgangsmál - og stuðlað að frekari vitundarvakningu á þessu mikilvæga sviði. 

Lögð verði megináhersla á frekari eflingu Strætó, engin ákvörðun verði tekin varðandi 

Borgarlínu fyrr en forsendur um heildarkostnað og rekstur liggja fyrir. Afkastageta 

og þjónustustig annarrar umferðar má ekki minnka á kostnað aukins rýmis fyrir 

almenningssamgöngur.

Ábyrgð í fjármálstjórn og traustur rekstur hefur gert það að verkum 

að Seltjarnesbær er með sterka eignastöðu og eitt allra lægsta skuldahlutfall af 

öllum sveitarfélögum landsins. Á sama tíma eru skattar á íbúa óvíða lægri. Skattar 

verði ekki hækkaðir á Nesinu. Ávallt verði leitað leiða til að lækka álögur á bæjarbúa. 

Ársreikningur Seltjarnarness fyrir árið 2017 ber vitni um ráðdeild og samfélagslega 

ábyrgð. Allar lykiltölur í rekstri bæjarins staðfesta fjárhagslegan styrk hans. Áfram 

verður kappkostað að rekstur bæjarins einkennist af stöðugleika og verði með allra 

besta móti á landsvísu samhliða uppbyggingu í þágu bæjarbúa.
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Festa í stjórn og stjórnarháttum er lykilþáttur í farsælli bæjarmálastefnu 

liðinna ára. Verkefni Sjálfstæðisflokksins í bæjarstjórn á næstu fjórum árum eru að: 

 • bæta og efla grunnþjónustu,

 • stuðla að gagnsæi í  stjórnsýslu bæjarins og

 • vinna að framförum í umhverfis- og skólamálum. 

Seltjarnarnesið er gott og samheldið bæjarfélag þar sem skilyrði eru íbúum í hag. Það 

hefur sýnt sig í viðhorfskönnunum að Seltirningar kunna að meta hátt þjónustustig 

og lágar álögur.

Sjálfstæðisfólk telur að á næstu árum séu fyrir hendi mörg tækifæri til þess að þróa 

enn frekar hagsæld og lífsgæði bæjarbúa í takt við kröfur tímans og framtíðarsýn 

bæjarmálastefnunnar.  
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Skattar verði ekki hækkaðir á Nesinu. 

Ávallt verði leitað leiða til að lækka álögur á bæjarbúa. 

Seltjarnarnesbær hefur opnað bókhald sitt og mun bæta upplýsingagjöf enn frekar. Bærinn 
mun framvegis birta sex mánaða uppgjör til að auka enn frekar gangsæi í fjármálum 
bæjarins

Hátt þjónustustig í nærþjónustu, virðing fyrir vilja bæjarbúa og íbúalýðræði. 
Þjónusta bæjarins verði sífellt endurmetin í ljósi niðurstaðna árlegra viðhorfskannana meðal 
bæjarbúa.

1. Fjármál ábyrgð og festa
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Skólamál eru forgangsmál Seltirninga og hafa alltaf verið. Strax á þessu ári verði farið í að 
hanna og byggja nýjan leikskóla fyrir eins til fimm ára börn. 

Stefnt verði að því að taka börn inn í leikskólann tvisvar á ári, í ágúst og janúar ár hvert 
þegar nýr leikskóli hefur verið byggður.

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna verði innleiddur í stefnumótun bæjarins samkvæmt 
markmiðum um barnvænt samfélag í alþjóðlegu verkefni UNICEF um að virða og uppfylla 
réttindi barna.

Matur í leik- og grunnskólum sé ávallt í samræmi við ráðleggingar um mataræði sem 
Landlæknir gefur út.

Samvinna er á milli leikskóla og grunnskóla sem auðveldar börnum aðlögun fyrsta árið í 
grunnskóla. Með samráði milli kennara á þessum skólastigum verði áhersla aukin á þessa 
samvinnu, börnunum til hagsbóta.

Styðja enn frekar við þarfamiðaða sérkennslu í leik- og grunnskóla. Frístund grunnskólans 
verði ávallt sniðin að þörfum barna og foreldra.  Aðbúnaður fyrir kennslu bættur í 
raungreinum og náttúrufræðikennslu. 

Grunnskóli bæjarins er með bestu útkomu á landinu öllu í samræmdum prófum; nemendum 
líður vel í skólanum og foreldrar eru ánægðir, samkvæmt könnunum. Markmið að slaka 
hvergi á og halda þessum sessi. Gert verði átak til þess að auka vitund eldri nemenda um 
kosti iðn- og tæknináms. 

Markmiðum um samfellu í skóla- og æskulýðsstarfi verði áfram fylgt eftir af árvekni. 

Forvarnarstarf í samvinnu við Gróttu verði eflt enn frekar. 

Mikilvægt er að efla áhuga, löngun og möguleika bæjarbúa til að njóta menningar í 
heimabyggð.

Bókasafnið á Eiðistorgi hefur vaxið sem miðstöð menningarstarfssemi þar sem íbúar njóta 
m.a. myndlistarsýninga, fyrirlestra um fjölbreytt efni og rithöfundakynninga. Menningarstarf 
er veigamikill þáttur í bæjarlífinu árið um kring. 

Bæjarhátíðir, listræn sköpun ungs fólks og eldri borgara undir leiðsögn fagfólks, ásamt 
sýningum og starfsemi Safna- og fræðasetursins í Gróttu eru dæmi um menningu í bænum 
sem stutt verði við.

Menningarlíf verði áfram fjölþætt öllum bæjarbúum til ánægju og fróðleiks, ýmist á vegum 
bæjarins og stofnana hans eða með stuðningi við aðra, þ. á m. Seltjarnarneskirkju, Selkórinn 
o.fl., sem haldið hafa uppi blómlegu menningarstarfi í bænum um árabil.

2. Menning – úti jafnt sem inni
Skólarnir eru forgangsmál

Mikilvægt menningarstarf
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Seltjarnarnesbær sæki um að verða heilsueflandi samfélag í samráði við Embætti 
landlæknis. Öflugt forvarnarstarf hefur skilað þeim árangri að vímuefnavandi er nánast 
óþekktur meðal ungs fólks á Seltjarnarnesi. Markmiðið er að vímuefnaneysla ungmenna 
verði áfram nánast óþekkt á Seltjarnarnesi. Styðja þarf áfram vel við foreldrafélag 
grunnskólans m.a. varðandi foreldrarölt og fræðslu til foreldra. 

Íþrótta- og æskulýðsstarf nýtur öflugs stuðnings bæjarfélagsins og tómstundastyrkir 
eru þeir hæstu á landinu. Skólastarfið og iðkun íþrótta eru fléttuð saman með nábýlinu á 
Hrólfsskálamel og við Suðurströnd.

Seltjarnarnesbær verði áfram leiðandi í skóla-, æskulýðs- og íþróttastarfi á landsvísu, þar 
sem lögð er áhersla á jöfn tækifæri, árangur og vellíðan. 

Nýtt hjúkrunarheimili verður tekið í notkun í lok árs 2018 í samstarfi við ríkisvaldið. Bærinn 
kappkostar að skipuleggja nærþjónustu við aldraða í samráði við eldri borgara. Markmiðið 
er að aldraðir eigi þess kost að búa sem lengst á eigin heimili í samræmi við yfirlýsta stefnu 
félagasamtaka eldri borgara.

Seltjarnarnesbær leitast við að bjóða öldruðum trausta þjónustu. Markmiðið er að 
fyrirbyggja og draga úr félagslegri einangrun með því að bjóða upp á fjölþætt félags- og 
tómstundastarf auk námskeiða.

3. Velferð og heilsa 
    íbúa á öllum aldri
Forvarnir og heilsuefling

Gott að eldast á Nesinu
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Virkt samstarf verði við lögreglu um forvarnir gegn slysum og innbrotum á 
Seltjarnarnesi. Fleiri öryggismyndavélar verði settar upp í bæjarfélaginu í því skyni. 
Umferðaröryggisáætlun verði endurskoðuð árlega.

Eftirsóknarvert er að búa á Seltjarnarnesi. Þar eru rómuð útivistarsvæði og öflug þjónusta. 
Bæjarfélagið leggur metnað sinn í að allir eigi kost á að njóta náttúrunnar og hannar m.a. 
göngu- og hjólastíga með það í huga. 

Endurgerð og endurhönnun göngustíga sem fellur vel að umhverfinu á vestursvæðunum 
er í undirbúningi. Auka þarf möguleika almennings til að njóta vestursvæðanna um ókomna 
framtíð. Hámarkshraði reiðhjóla á göngu- og hjólreiðastígum verði 15 km. Bærinn standi 
fyrir fræðslu og setji upp hraðahindranir. Unnið verður að útfærslunni í samstarfi við 
Landssamtök hjólreiðamanna. 

Skipulagsmál bæjarins til framtíðar verði ávallt mótuð og unnin í sátt við íbúa og náttúru.

Náist ekki samkomulag við ríkisvaldið um nýtingu Lækningaminjasafnsins til safnastarfs á 
næstu mánuðum verður leitað allra leiða til að koma þessu glæsilega húsi í nýtingu sem 
fellur að umhverfinu og nálægri byggð. 

4. Gott skipulag og aukið öryggi



Stefnuskrá Sjálfstæðismanna á Seltjarnarnesi 2018-2022

Mótuð verði loftslagsstefna og samin aðgerðaráætlun á því sviði fyrir Seltjarnarnesbæ hvað 
varðar landnotkun, samgöngur, vitundarvakningu og úrgangsmál.

Almenningsgarðar bæjarins verði reglulega yfirfarnir, leiktæki endurnýjuð og endurhönnuð 
m.v. óskir íbúa. Heimamenn nota vestursvæðin óspart til útivistar, heilsubótar og sér til 
yndisauka. Vernda ber þessa náttúruperlu, fjöruna og fjölbreytt fuglalífið með öllum 
tiltækum ráðum til að viðhalda óspilltum náttúrugæðum. Stuðlað verði að landvörslu 
á vestursvæðunum til fræðslu og gæslu auk þess sem stýra þarf ört fjölgandi straumi 
ferðamanna um svæðið.

Vestursvæðið verði snyrt og safnhaugar víkja á kjörtímabilinu, svæðið endurheimt og 
aðlagað að umhverfinu. Bílastæðamál við Gróttu verði endurskoðuð. Sett verða upp 
fleiri fræðsluskilti og merkingar um gamla tíma í máli og myndum. Áhersla verði lögð á 
viðhald og lagningu göngustíga á vestursvæðinu til þess að bæta aðgengi heimamanna að 
náttúrunni án þess að gengið sé á hana. 

5. Umhverfis- 
    og náttúrumenning
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Seltjarnarnesbær hefur undir forystu Sjálfstæðisflokksins lagt mikið upp úr því að fylgjast 
með og greina þjónustukannanir á vegum sveitarfélaga og kanna með öðrum hætti vilja 
bæjarbúa til þróunar bæjarmála.

Ástæða er til þess að efna á næsta kjörtímabili til sérstakrar könnunar í bæjarfélaginu 
á kynjajafnrétti og stöðu ýmissa hópa sem eiga undir högg að sækja almennt á Íslandi. 
Nauðsynlegt er að fylgjast vel með, sérstaklega í ljósi vakningar gegn kynferðislegu ofbeldi 
og einelti.

Þá er einnig ástæða til þess að setja reglur um viðhorfskannanir í einstökum málum 
óski tiltekinn fjöldi bæjarbúa eftir slíku. Markmiðið er að auka íbúalýðræði og gagnsæi í 
upplýsingagjöf.

Markmiðið er að þjónusta bæjarins verði sífellt endurmetin í ljósi niðurstaðna árlegra 
viðhorfskannana meðal bæjarbúa. Seltjarnarnesbær verði fyrirmynd annarra sveitarfélaga 
í nærþjónustu við íbúa. Þjónustan verði í senn persónuleg og komi til móts við hagsmuni 
bæjarbúa hverju sinni.

Við hlustum á íbúana eins og kannanir hafa sýnt og tökum mark á þeim mælingum sem 
koma fram:

 o Á Seltjarnarnesi eru 95% íbúa - fleiri en níu af hverjum tíu - ánægðir með   
  búsetuskilyrðin, samkvæmt árlegri þjónustukönnun Capacent. Bærinn fær   
  einkunnina 4,5 af 5 mögulegum, aðra hæstu einkunn af öllum sveitarfélögum   
  í landinu. Niðurstaðan undirstrikar góðan árangur og jákvætt viðhorf bæjarbúa   
  til bæjarfélagsins og þjónustunnar.

 o Grunnskóli Seltjarnarness mælist í hæsta gæðaflokki, þ.e. einn af fimm til tíu   
  bestu skólum landsins, hvað varðar m.a. námsárangur, vellíðan nemenda og   
  ánægju foreldra. Markmiðið er að gera góðan skóla enn betri og tryggja að   
  nemendur á Seltjarnarnesi komi sem best undirbúnir í framhaldsskóla.

 o Seltjarnarnesbær fær í einkunn 4,2 af 5 mögulegum, þegar mæld er ánægja með  
  þjónustu við barnafjölskyldur, samkvæmt árlegri þjónustukönnun Capacent. 
  Bærinn er þar í fyrsta sæti af öllum sveitarfélögum landsins.

Þessar kannanir sýna svo ekki verður um villst að bæjarfélagið er á réttri leið. En alltaf er 
hægt að gera betur og þróa opna og gagnsæja stjórnunarhætti, ekki aðeins fyrir kosningar 
heldur öllum stundum.

6. Vilji og viðhorf íbúa ráði
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1. sæti
Ásgerður

2. sæti
Magnús Örn

3. sæti
Sigrún Edda

4. sæti
Bjarni Torfi

5. sæti
Ragnhildur

6. sæti
Sigríður

7. sæti
Guðrún

Fylgist með hér: www.xdseltjarnarnes.is eða facebook.com/seltjarnarnes


