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Helstu áherslur 2023

Þjónusta

• Stafrænn leiðtogi tekur til starfa 2. janúar

• Þátttaka í stafrænu verkefni á vegum sambands íslenskra sveitarfélaga

– Fjárhagsaðstoð

– Spjallmenni

• Þjónustuferlar verða teknir til endurskoðunar samhliða stafrænni umbreytingu

• Lokið verður við stjórnsýslu- og rekstrarúttekt á fyrsta ársfjórðungi og umbætur innleiddar í kjölfarið

Menning

• Fjölgun viðburða á vegum Mosfellsbæjar í Hlégarði

• Aukið samstarf við bókasöfn á höfuðborgarsvæðinu

Atvinnu- og nýsköpunarnefnd

• Stefnumótun í málaflokknum



Helstu áherslur 2023

Velferð

• Fjölgun NPA samninga

• Fjölgun einstaklinga sem fá atvinnu við hæfi

• Aukið fjármagn í vistanir Barnaverndar utan heimilis

• Aukin ráðgjöf við fjölskyldur og börn – nýr ráðgjafi á fjölskyldusviði tekur til starfa 2. janúar

• Starfsemi Úlfsins efld

• Stofnframlög til óhagnaðardrifinna félaga

• Þjónustukönnun á meðal eldri íbúa



Helstu áherslur 2023

Fræðslu- og frístundasvið

• Styrking í skólaþjónustu með nýjum ráðgjafa/sérfræðingi

• Tekin verða í notkun 50 ný leikskólapláss til að mæta fjölgun barna

• Lokið verður við endurbætur á 1. hæð Kvíslarskóla

• Endurbætur á eldhúsaðstöðu í Varmárskóla og leikskólanum að Reykjakoti

• Endurbætur á skólalóðum

• Lokið við íþróttahús og útisvæði við Helgafellsskóla



Helstu áherslur 2023

Íþróttir

• Gervigras á fótboltavelli við Varmá verður endurbætt og nýtt vökvunarkerfi sett upp

• Hönnun og útboð á endurgerð aðalvallar

• Undirbúningur að nýrri þjónustubyggingu við íþróttahúsið

Umhverfissvið

• Styrking um tvö stöðugildi á sviðinu

– verkefnisstjóri í skipulagsmálum 

– verkefnisstjóri fjárfestinga og framkvæmda

• Staða aðgengisfulltrúa út árið 2023

• Endurskoðun á Aðalskipulagi 

• Nýjum lóðum úthlutað í 5. áfanga uppbyggingar í Helgafellslandi

• Veituframkvæmdir á atvinnusvæði í Blikastaðalandi



Áætlaðar fjárfestingar
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Íþróttahúsið við Helgafellsskóla



Fyrsta úthlutun 5. áfanga Helgafells



Götumynd í 5. áfanga Helgafells



Atvinnusvæðið í landi Blikastaða



Álfsnes og urðun sorps

Fjárhagsáætlun 2023
Skattar og gjöld



Gjaldskrár

• Gjaldskrár sem ekki eru vísitölubundnar hækka í samræmi við verðlagsþróun eða um 9%.

– Frá því dregst hækkun gjaldskráa innan ársins 2022.

– Leikskólagjöld verða óbreytt fyrir 8 tíma vistun en viðbótarvistun og fæðisgjald hækka.

– Gjaldskrár sem eiga að fylgja kostnaði við þjónustuna hækka í samræmi við kostnað t.d. sorphirða.

• Gjaldskrár verða endurskoðaðar á komandi ári, meðal annars með tilliti til verðlags.



Álagning fasteignagjalda og útsvar



Samanburður fasteignagjalda




