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Tillaga nr. 1 Þjónustumiðstöð Breiðholts 

Fjárfesting: Kaup á húsnæði fyrir þjónustumiðstöð Breiðholts. Um er að ræða húsnæði Strætó að 
Þönglabakka 4. 

Svið: Velferðarsvið. 

Lýsing: Viðeigandi húsnæði fyrir þjónustumiðstöð Breiðholts. 

Markmið fjárfestingar: Hentugt húsnæði fyrir skrifstofu þjónustumiðstöð Breiðholts. 

Rökstuðningur: Rakaskemmdir komu upp í Álfabakka 12 og er húsnæðið metið óhæft sem 
skrifstofuhúsnæði.  

Tímasetning(-ar) : 2018 

Samstarfs- og/eða hagsmunaaðilar: 

Áætlaður framkvæmdakostnaður: SEA 

Áætlaður afleiddur rekstrarkostnaður (utan innri leigu) á ári: Ekki er gert ráð fyrir auknum 
rekstrarkostnaði. 

Óbeinn ávinningur: Starfsemi þjónustumiðstöðvar verður undir einu þaki. 

 

Jafnréttisskimun: 

Að hvaða hópum beinist tillagan? Á ekki við. 

 

Kemur tillagan til móts við ólíkar þarfir mismunandi hópa? Hvernig? 

Er tillögunni m.a. ætlað að stuðla að jafnrétti? 

Er gert ráð fyrir frekari greiningu á jafnréttisáhrifum tillögunnar? 

Hvaða áhrif hefur fjárfestingin á kynjajafnrétti og jafnrétti jaðarsettra hópa? 

☐ Eykur á misrétti kynjanna 

☐ Viðheldur óbreyttu ástandi kynjanna  

☐ Stuðlar að jafnrétti kynja  

☐ Eykur á misrétti í garð jaðarsettra hópa  

☐ Viðheldur óbreyttu ástandi jaðarsettra hópa 

☐ Stuðlar að jafnrétti í garð jaðarsettra hópa 

☒ Á ekki við 
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Tillaga nr. 2 M20 

Fjárfesting: Miklabraut 20 sértækt húsnæðisúrræði, nýtt húsnæði – íbúðir í stað herbergja. 

Svið: Velferðarsvið. 

Lýsing: Miklabraut 20 er sértækt húsnæðisúrræði fyrir geðfatlaða með tvígreiningu. Núverandi 
húsnæði er herbergjasambýli á þremur hæðum með 8 herbergjum. Óskað er eftir sex til sjö 
íbúðum auk starfsmannaaðstöðu. 

Markmið fjárfestingar: Núverandi úrræði er fyrir tvígreinda karlmenn þ.e. geðfatlaða með 
fíknivanda. Með breytingu á húsnæði yrði hægt að hafa úrræðið fyrir bæði kyn. Markmið 
fjárfestingar er að bæta lífsgæði og aðstöðu íbúa. Auk þess yrði aðstaða starfsmanna betri en 
núverandi húsnæði er stór áhættuþáttur í þeirri starfsemi sem þar fer fram. 

Rökstuðningur: Það er nauðsynlegt að færa starfsemina í nýtt húsnæði sem hentar betur. 
Samkvæmt framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks 2017 til 2021 samþykkt á Alþingi 31. maí 
2017 er í lið F.5 gert ráð fyrir niðurlagningu herbergjasambýla. 

Tímasetning(-ar) : 2019 

Samstarfs- og/eða hagsmunaaðilar: 

Áætlaður framkvæmdakostnaður: SEA 

Áætlaður afleiddur rekstrarkostnaður (utan innri leigu) á ári: Kostnaðarmat verður unnið þegar 
niðurstöður starfshóps liggja fyrir (í maí) en verið er að skilgreina framtíðarform úrræðisins. Gert 
er ráð fyrir breytingum á mönnun og vaktatöflu. 

Óbeinn ávinningur: Komum til móts við stefnu Reykjavíkurborgar um þjónustu við fatlað fólk á 
heimilum sínum 2013 til 2024. Bætt lífsgæði íbúa, aukið öryggi í starfseminni en starfsemin er 
hættuleg núna bæði fyrir íbúa og starfsmenn. Faglegur ávinningur og bætt starfsumhverfi 
starfsmanna. 

 

Jafnréttisskimun: 

Að hvaða hópum beinist tillagan? Um er að ræða mjög viðkvæman jaðarsettan hóp íbúa. Með 
tillögu yrði einnig hægt að koma til móts við þarfir kvenna í þessum hópi en úrræði fyrir konur er 
ekki til staðar. 

Kemur tillagan til móts við ólíkar þarfir mismunandi hópa? Hvernig? Já, stofnað yrði úrræði sem 
þjónað gæti bæði kynin. 

Er tillögunni m.a. ætlað að stuðla að jafnrétti? Já. 

Er gert ráð fyrir frekari greiningu á jafnréttisáhrifum tillögunnar? Fái tillagan framgang verður 
farið í vinnu við gerð jafnréttismats. 

Hvaða áhrif hefur fjárfestingin á kynjajafnrétti og jafnrétti jaðarsettra hópa? 

☐ Eykur á misrétti kynjanna 

☐ Viðheldur óbreyttu ástandi kynjanna  

☒ Stuðlar að jafnrétti kynja  

☐ Eykur á misrétti í garð jaðarsettra hópa  

☐ Viðheldur óbreyttu ástandi jaðarsettra hópa 

☐ Stuðlar að jafnrétti í garð jaðarsettra hópa 

☐ Á ekki við 
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Tillaga nr. 3 Sértækt húsnæðisúrræði fyrir tvígreindar konur 

Fjárfesting: Nýtt húsnæði fyrir íbúðakjarna  fyrir geðfatlaðar konur með tvígreiningu. 

Svið: Velferðarsvið. 

Lýsing: Um er að ræða úrræði af svipuðum toga og Miklabraut 20 en fyrir konur. Miklabraut 20 er 
sértækt húsnæðisúrræði fyrir geðfatlaða með tvígreiningu. Æskileg stærð væri sex til sjö íbúðir 
auk starfsmannaaðstöðu. 

Markmið fjárfestingar: Að bjóða upp á sértækt húsnæðisúrræði fyrir tvígreindar konur þ.e. 
geðfatlaða og með fíknivanda en skortur hefur verið á slíku úrræði fyrir konur. Markmið 
fjárfestingar er að auka lífsgæði þessa hóps. 

Rökstuðningur: Skortur hefur verið á búsetuúrræði fyrir tvígreindar konur þ.e. konur með 
geðfötlun og fíknivanda. Um viðkvæman jaðarsettan hóp er að ræða. 

Tímasetning(-ar) : 2019/2020 

Samstarfs- og/eða hagsmunaaðilar: 

Áætlaður framkvæmdakostnaður: SEA 

Áætlaður afleiddur rekstrarkostnaður (utan innri leigu) á ári: Gert er ráð fyrir kostnaði í 
samræmi við sértækt húsnæðisúrræði að Miklubraut 20 en verið er að kostnaðarmeta úrræðið 
með hliðsjón af væntanlegri breytingu. 

Óbeinn ávinningur: Biðlisti. 

 

Jafnréttisskimun: 

Að hvaða hópum beinist tillagan? Konur með tvígreiningu þ.e. geðfötlun og fíknivanda. 

Kemur tillagan til móts við ólíkar þarfir mismunandi hópa? Hvernig? Já, skortur hefur verið á 
úrræði fyrir tvígreindar konur. 

Er tillögunni m.a. ætlað að stuðla að jafnrétti? Já.  

Er gert ráð fyrir frekari greiningu á jafnréttisáhrifum tillögunnar? Fái tillagan framgang verður 
farið í vinnu við gerð jafnréttismats.  

Hvaða áhrif hefur fjárfestingin á kynjajafnrétti og jafnrétti jaðarsettra hópa? 

☐ Eykur á misrétti kynjanna 

☐ Viðheldur óbreyttu ástandi kynjanna  

☒ Stuðlar að jafnrétti kynja  

☐ Eykur á misrétti í garð jaðarsettra hópa  

☐ Viðheldur óbreyttu ástandi jaðarsettra hópa 

☒ Stuðlar að jafnrétti í garð jaðarsettra hópa 

☐ Á ekki við 
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Tillaga nr. 4 Borgartún 

Fjárfesting: Kaup á húsnæði að Borgartúni 6.  

Svið: Velferðasvið. 

Lýsing: Borgartún 6 sem hýsir starfsemi Grettistaks og Unglingasmiðju. Hefur verið sett á sölu og 
mikilvægt er að festa kaup á húsnæðið. 

Markmið fjárfestingar: Til þess að viðhalda húsnæði fyrir átaksverkefni fjárhagsaðstoðar. 

Rökstuðningur: Viðhald á þjónustu. 

Tímasetning(-ar) : 2018 

Samstarfs- og/eða hagsmunaaðilar:  

Áætlaður framkvæmdakostnaður: SEA 

Áætlaður afleiddur rekstrarkostnaður (utan innri leigu) á ári: Ekki er gert ráð fyrir auknum 
rekstrarkostnaði.  

Óbeinn ávinningur: 

 

Jafnréttisskimun: 

Að hvaða hópum beinist tillagan? Á ekki við. 

Kemur tillagan til móts við ólíkar þarfir mismunandi hópa? Hvernig? 

Er tillögunni m.a. ætlað að stuðla að jafnrétti? 

Er gert ráð fyrir frekari greiningu á jafnréttisáhrifum tillögunnar? 

Hvaða áhrif hefur fjárfestingin á kynjajafnrétti og jafnrétti jaðarsettra hópa? 

☐ Eykur á misrétti kynjanna 

☐ Viðheldur óbreyttu ástandi kynjanna  

☐ Stuðlar að jafnrétti kynja  

☐ Eykur á misrétti í garð jaðarsettra hópa  

☐ Viðheldur óbreyttu ástandi jaðarsettra hópa 

☐ Stuðlar að jafnrétti í garð jaðarsettra hópa 

☒ Á ekki við 
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Tillaga nr. 5 Velferðartæknismiðja 

Fjárfesting: Velferðartæknismiðja nýtt húsnæði. 

Svið: Velferðarsvið. 

Lýsing: Húsnæði sem hentar starfsemi velferðartæknismiðju. Um er að ræða íbúð í nálægð 
þjónustu við eldri borgara. Íbúðin verður notuð til þess að gera prófanir á tæknilausnum sem 
ætluð eru inn á heimili fólks. Einnig munu starfsmenn vera þar með skrifstofu- og fundaaðstöðu. 

Markmið fjárfestingar: Húsnæði fyrir velferðartæknismiðju. 

Rökstuðningur: Þróun á velferðartækni, samþykkt verkefni. 

Tímasetning(-ar) : 2018 

Samstarfs- og/eða hagsmunaaðilar: 

Áætlaður framkvæmdakostnaður: SEA 

Áætlaður afleiddur rekstrarkostnaður (utan innri leigu) á ári: Samanber samþykkt borgarstjórnar 
verður verkefni að fullu fjármagnað árið 2019.  

Óbeinn ávinningur: Þróun á þjónustu og bætt þjónusta. 

 

Jafnréttisskimun: 

Að hvaða hópum beinist tillagan? Þjónusta til eldri borgara. 

 

Kemur tillagan til móts við ólíkar þarfir mismunandi hópa? Hvernig? Þróun á þjónustu. 

Er tillögunni m.a. ætlað að stuðla að jafnrétti? Á ekki við. 

Er gert ráð fyrir frekari greiningu á jafnréttisáhrifum tillögunnar? Nei, tillagan er þegar 
samþykkt. 

Hvaða áhrif hefur fjárfestingin á kynjajafnrétti og jafnrétti jaðarsettra hópa? 

☐ Eykur á misrétti kynjanna 

☐ Viðheldur óbreyttu ástandi kynjanna  

☐ Stuðlar að jafnrétti kynja  

☐ Eykur á misrétti í garð jaðarsettra hópa  

☐ Viðheldur óbreyttu ástandi jaðarsettra hópa 

☐ Stuðlar að jafnrétti í garð jaðarsettra hópa 

☒ Á ekki við 
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Tillaga nr. 6 Dagsetur með gistiaðstöðu 

Fjárfesting: Húsnæði fyrir nýju neyðarskýli (gistiskýli) fyrir 15 notendur með dagúrræði. Einnig 
breyting á núverandi húsnæði Gistiskýlisins að Lindargötu 48 þannig að efri hæð verði 4 
langdvalarrými. 

Svið: Velferðarsvið. 

Lýsing: Nýtt neyðarskýli fyrir 15 notendur og breyting á efri hæð núverandi Gistiskýlis L48. 

Markmið fjárfestingar: Að bæta þjónustu til utangarðsfólks þar sem samsetning og þarfir hópsins 
hafa tekið breytingum. 

Rökstuðningur: Mikið álag hefur verið á starfsmenn Gistiskýlisins að Lindargötu 48 undanfarið þar 
sem notendahópur hefur breyst. Til viðbótar eldri hóp notenda sem almennt voru eldri 
áfengissjúklingar er hópur yngri notenda sem m.a. notar vímuefni um æð. Æskilegt er talið að 
aðskilja þjónustu þessara tveggja hópa. Einnig hefur áreiti til íbúa í nágrenni L48 aukist. 

Tímasetning(-ar) : 2018/2019 

Samstarfs- og/eða hagsmunaaðilar: 

Áætlaður framkvæmdakostnaður: SEA 

Áætlaður afleiddur rekstrarkostnaður (utan innri leigu) á ári: Vegna nýs neyðarskýlis ásamt 
dagúrræðis. Verið er að meta rekstrarkostnað við breytingar en kostnaðarmat mun liggja fyrir í 
byrjun maí. 

Óbeinn ávinningur: Minna álag á starfsmenn, minna áreiti í nágrenni Gistiskýlis L48, markvissari 
þjónusta. Léttir á starfsemi Vinjar en hluti væntanlegra notenda dagúrræðis hafa verið að sækja 
þjónustu þangað. 

 

Jafnréttisskimun: 

Að hvaða hópum beinist tillagan? Utangarðsfólki. 

Kemur tillagan til móts við ólíkar þarfir mismunandi hópa? Hvernig? Já, verið er að koma til 
móts við þarfir eldri utangarðsmanna og þeirra sem eru yngri en neysla og þ.a.l. þjónustuþarfir 
þessara hópa eru mismunandi. 

Er tillögunni m.a. ætlað að stuðla að jafnrétti? Já. 

Er gert ráð fyrir frekari greiningu á jafnréttisáhrifum tillögunnar? Fái tillagan framgang verður 
farið í vinnu við gerð jafnréttismats. 

Hvaða áhrif hefur fjárfestingin á kynjajafnrétti og jafnrétti jaðarsettra hópa? 

☐ Eykur á misrétti kynjanna 

☐ Viðheldur óbreyttu ástandi kynjanna  

☐ Stuðlar að jafnrétti kynja  

☐ Eykur á misrétti í garð jaðarsettra hópa  

☐ Viðheldur óbreyttu ástandi jaðarsettra hópa 

☒ Stuðlar að jafnrétti í garð jaðarsettra hópa 

☐ Á ekki við 
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Tillaga nr. 7 Endurbætur á sértækum húsnæðisúrræðum 

Fjárfesting: Endurbætur á sértækum húsnæðisúrræðum. 

Svið: Velferðarsvið. 

Lýsing: Víða þarf að endurbæta húsnæði í sértækum húsnæðisúrræðum m.t.t. aðgengis fatlaðra 
m.a. eldhús og bað. Forgangsraða þarf því húsnæði sem var fyrst breytt úr herbergjum í íbúðir. 

Markmið fjárfestingar: Að núverandi húsnæði í sértækum húsnæðisúrræðum uppfylli þarfir íbúa 
og sé í samræmi við reglugerð nr. 370/2016. 

Rökstuðningur: Mikilvægt er að húsnæði sértækra húsnæðisúrræða henti íbúum og starfseminni 
og sé í samræmi við reglugerð og þarfir. Samkvæmt lögum og reglugerðum á fatlaður 
einstaklingur ekki að bera kostnað af breytingu húsnæðis vegna fötlunar sinnar í sértækum 
húsnæðisúrræðum.  

Tímasetning(-ar) : 2018-2022 

Samstarfs- og/eða hagsmunaaðilar: 

Áætlaður framkvæmdakostnaður: SEA 

Áætlaður afleiddur rekstrarkostnaður (utan innri leigu) á ári: Enginn. 

Óbeinn ávinningur: Þjónusta í takt við nútíma kröfur skv. frumvarpi til laga um þjónustu við fatlað 
fólk með miklar stuðningsþarfir (148. löggjafarþing, þingskjal 26) og samþykkt Alþingis 31. maí 
2017 um stefnu og framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks auk stefnu Reykjavíkurborgar í 
þjónustu við fatlað fólk á heimilum sínum (2013 til 2024) auk reglugerðar nr. 370/2016 um 
húsnæðisúrræði fyrir fatlað fólk. 

 

Jafnréttisskimun: 

Að hvaða hópum beinist tillagan? Íbúum sértækra húsnæðisúrræða. 

Kemur tillagan til móts við ólíkar þarfir mismunandi hópa? Hvernig? Já, þarfir vegna fötlunar. 

Er tillögunni m.a. ætlað að stuðla að jafnrétti? Nei. 

Er gert ráð fyrir frekari greiningu á jafnréttisáhrifum tillögunnar? Nei. Tillaga miðar að því að 
koma til móts við núverandi þarfir og uppfylla lög og reglur. 

Hvaða áhrif hefur fjárfestingin á kynjajafnrétti og jafnrétti jaðarsettra hópa? 

☐ Eykur á misrétti kynjanna 

☐ Viðheldur óbreyttu ástandi kynjanna  

☐ Stuðlar að jafnrétti kynja  

☐ Eykur á misrétti í garð jaðarsettra hópa  

☐ Viðheldur óbreyttu ástandi jaðarsettra hópa 

☐ Stuðlar að jafnrétti í garð jaðarsettra hópa 

☒ Á ekki við 
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Tillaga nr. 8 Vinnu- og virknimiðuð stoðþjónusta 

Fjárfesting: Húsnæði og búnaður/tæki fyrir nýju úrræði með vinnu- og virknimiðaða stoðþjónustu. 

Svið: Velferðarsvið. 

Lýsing: Húsnæði til þess að bjóða upp á vinnu- og virknimiðaða stoðþjónustu til einstaklinga með 
flóknar og samsettar skerðingar sem passa illa inn í núverandi framboð hæfingarstöðva. Í 
húsnæðinu væri m.a. smíðastofa með tilheyrandi búnaði. 

Markmið fjárfestingar: Að bjóða upp á vinnu- og virknimiðaða stoðþjónustu til einstaklinga sem 
hefur gengið erfiðlega að þjónusta með núverandi framboð þjónustu. 

Rökstuðningur: Í  nokkrum sértækum húsnæðisúrræðum hjá Reykjavíkurborg eru til staðar erfiðleikar 
tengd ákveðnum hópum fatlaðs fólks . Um er að ræða ungt fólk, fyrst og fremst karlmenn með flóknar 
samsettar skerðingar, einstaklingar sem hafa flóknar þjónustuþarfir og eru með krefjandi hegðun. Þetta 
hefur leitt til þess að í sumum tilfellum er ekki er hægt að bjóða þeim upp á almennar hæfingarstöðvar eða 
þeir hafa fengið tilboð og síðan verið hafnað þegar upp koma erfiðleikar. Mikið álag hefur verið á 
hæfingarstöðvum vegna þeirra notenda sem hér hafa verið nefndir og mikilvægt að bregðast við með 
einhverjum hætti og útvega þeim einstaklingum sem um ræðir virknitilboð. Smíðastofa eins og sú sem vilji 
er til að opna hefur verið reynd og gefið mjög góða raun fyrir sambærilegan hóp í Kópavogi. 

Tímasetning(-ar) : 2019 

Samstarfs- og/eða hagsmunaaðilar: 

Áætlaður framkvæmdakostnaður: Húsnæði (SEA) auk 12 til 15 mkr vegna endurbóta og búnaðar. 

Áætlaður afleiddur rekstrarkostnaður (utan innri leigu) á ári: 1,5 stg. eða um 15 mkr á ári til þess 
að sinna starfseminni. Starfsmenn sértækra búsetuúrræða myndu svo fylgja einstaklingum í 
úrræðið. 

Óbeinn ávinningur: Þetta getur haft jákvæð áhrif á starfsemi Gylfaflatar en þar verður hægt að 
þróa þjónustuna þannig að hún verði markvissari fyrir þá notendur sem þar sækja þjónustu. 

Jafnréttisskimun: 

Að hvaða hópum beinist tillagan? Fötluðum einstaklingum með flóknar og samsettar skerðingar 
sem hefur gengið erfiðlega að veita vinnumiðaða stoðþjónustu með núverandi þjónustuframboði. 

Kemur tillagan til móts við ólíkar þarfir mismunandi hópa? Hvernig? Já, um er að ræða sérhæfða 
þjónustu til fatlaðra einstaklinga með miklar stuðningsþarfir. 

Er tillögunni m.a. ætlað að stuðla að jafnrétti? Já, jafn aðgangur fatlaðra að vinnumiðaðri stoðþjónustu. 
Aðgengi að virkniúrræðum. 

Er gert ráð fyrir frekari greiningu á jafnréttisáhrifum tillögunnar? Fái tillagan framgang verður farið í vinnu 
við gerð jafnréttismats. 

Hvaða áhrif hefur fjárfestingin á kynjajafnrétti og jafnrétti jaðarsettra hópa? 

☐ Eykur á misrétti kynjanna 

☐ Viðheldur óbreyttu ástandi kynjanna  

☐ Stuðlar að jafnrétti kynja  

☐ Eykur á misrétti í garð jaðarsettra hópa  

☐ Viðheldur óbreyttu ástandi jaðarsettra hópa 

☒ Stuðlar að jafnrétti í garð jaðarsettra hópa 

☐ Á ekki við 
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Tillaga nr. 9 Niðurlagning herbergjasambýla 

Fjárfesting: Nýir íbúðakjarnar fyrir íbúa herbergjasambýla sem eru lögð niður eða breyting á núverandi 
húsnæði í íbúðakjarna þar sem það er hægt. 

Svið: Velferðarsvið. 

Lýsing: Í núverandi fimm ára áætlun velferðarsviðs er gert ráð fyrir niðurlagningu herbergjasambýla á 
komandi árum. Velferðarráð hefur falið velferðarsviði að vinna áfram að málinu. Þegar herbergjasambýli 
eru lögð niður þarf að finna nýtt húsnæði fyrir íbúa þess þ.e. stofna þarf nýja íbúðakjarna. Í einhverjum 
tilfellum verður hægt að breyta núverandi húsnæði í íbúðir. 

Markmið fjárfestingar: Niðurlagning herbergjasambýla er í samræmi við framkvæmdaáætlun í málefnum 
fatlaðs fólks 2017 til 2021, samþykkt á Alþingi 31. maí 2017, en þar er fjallað um niðurlagningu 
herbergjasambýla í lið F.5. Auk þess að vera í samræmi við stefnu Reykjavíkurborgar um þjónustu við fatlað 
fólk á heimilum sínum. 

Rökstuðningur: Herbergjasambýli eru ekki talin uppfylla nútíma kröfur um þjónustu við fatlað fólk og 
samræmist ekki stefnu Reykjavíkurborgar um þjónustu við fatlað fólk á heimilum sínum (stefna 2013 til 
2024). 

Tímasetning(-ar) : 2018-2023 

Samstarfs- og/eða hagsmunaaðilar: 

Áætlaður framkvæmdakostnaður: SEA 

Áætlaður afleiddur rekstrarkostnaður (utan innri leigu) á ári: Þegar er gert ráð fyrir auknum 
rekstrarkostnaði í gildandi fimm ára áætlun velferðarsviðs. 

Óbeinn ávinningur: Þjónusta í takt við nútíma kröfur skv. frumvarpi til laga um þjónustu við fatlað fólk með 
miklar stuðningsþarfir (148. löggjafarþing, þingskjal 26) og samþykkt Alþingis 31. maí 2017 um stefnu og 
framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks auk stefnu Reykjavíkurborgar í þjónustu við fatlað fólk á 
heimilum sínum (2013 til 2024) auk reglugerðar nr. 370/2016 um húsnæðisúrræði fyrir fatlað fólk. 

 

Jafnréttisskimun: 

Að hvaða hópum beinist tillagan? Íbúum sértækra húsnæðisúrræða. 

Kemur tillagan til móts við ólíkar þarfir mismunandi hópa? Hvernig? Já, þarfir vegna fötlunar. 

Er tillögunni m.a. ætlað að stuðla að jafnrétti? Nei. 

Er gert ráð fyrir frekari greiningu á jafnréttisáhrifum tillögunnar? Nei. Tillaga miðar að því að koma til 
móts við núverandi þarfir og uppfylla lög og reglur. 

Hvaða áhrif hefur fjárfestingin á kynjajafnrétti og jafnrétti jaðarsettra hópa? 

☐ Eykur á misrétti kynjanna 

☐ Viðheldur óbreyttu ástandi kynjanna  

☐ Stuðlar að jafnrétti kynja  

☐ Eykur á misrétti í garð jaðarsettra hópa  

☐ Viðheldur óbreyttu ástandi jaðarsettra hópa 

☐ Stuðlar að jafnrétti í garð jaðarsettra hópa 

☒ Á ekki við 
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Tillaga nr. 10 Íbúðakjarni Kleppsvegur 

Fjárfesting: Breyting á húsnæði íbúðakjarnans Kleppsvegi 90. 

Svið: Velferðarsvið. 

Lýsing: Húsnæði hentar ekki þarfir íbúa þess vegna fötlunar. Um er að ræða fimm íbúðir. Laga 
þarf flóttaleiðir, eldhús o.fl. Til er úttekt um þær breytingar sem talin eru nauðsynlegar. 

Markmið fjárfestingar: Að húsnæði uppfylli þarfir íbúa og sé í samræmi við lög og reglugerðir. 

Rökstuðningur: Húsnæðið hentar illa þörfum íbúa í núverandi mynd.  

Tímasetning(-ar) : 2018/2019 

Samstarfs- og/eða hagsmunaaðilar: 

Áætlaður framkvæmdakostnaður: SEA 

Áætlaður afleiddur rekstrarkostnaður (utan innri leigu) á ári: Ekki er gert ráð fyrir 
viðbótarkostnað vegna reksturs. 

Óbeinn ávinningur: Þjónusta í takt við nútíma kröfur skv. frumvarpi til laga um þjónustu við fatlað 
fólk með miklar stuðningsþarfir (148. löggjafarþing, þingskjal 26) og samþykkt Alþingis 31. maí 
2017 um stefnu og framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks auk stefnu Reykjavíkurborgar í 
þjónustu við fatlað fólk á heimilum sínum (2013 til 2024) auk reglugerðar nr. 370/2016 um 
húsnæðisúrræði fyrir fatlað fólk. 

 

Jafnréttisskimun: 

Að hvaða hópum beinist tillagan? Íbúum í tilteknu sértæku húsnæðisúrræði. 

Kemur tillagan til móts við ólíkar þarfir mismunandi hópa? Hvernig? Nauðsynlegar breytingar til 
þess að núverandi þjónusta uppfylli þarfir. 

Er tillögunni m.a. ætlað að stuðla að jafnrétti? Nei. 

Er gert ráð fyrir frekari greiningu á jafnréttisáhrifum tillögunnar? Nei. 

Hvaða áhrif hefur fjárfestingin á kynjajafnrétti og jafnrétti jaðarsettra hópa? 

☐ Eykur á misrétti kynjanna 

☐ Viðheldur óbreyttu ástandi kynjanna  

☐ Stuðlar að jafnrétti kynja  

☐ Eykur á misrétti í garð jaðarsettra hópa  

☐ Viðheldur óbreyttu ástandi jaðarsettra hópa 

☐ Stuðlar að jafnrétti í garð jaðarsettra hópa 

☒ Á ekki við 
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Tillaga nr. 11 Íbúðakjarni Skarphéðinsgata 

Fjárfesting: Breyting og endurnýjun húsnæði Skarphéðinsgötu. 

Svið: Velferðarsvið. 

Lýsing: Færa starfsmannaðstöðu yfir í bílskúr á lóð, ath. útbúa þarf salernisaðstöðu þar. Búa til 
íbúð í núverandi starfsmannaðstöðu. Við þessa breytingu opnast möguleiki á að fjölga íbúðum um 
eina. Til eru hugmyndir að teikningum fyrir þessar breytingar. 

Markmið fjárfestingar: Að bæta starfsmannaaðstöðu og fjölga íbúðum í sértækum 
húsnæðisúrræðum. 

Rökstuðningur: Mikil þörf er fyrir fjölgun íbúða í sértækum húsnæðisúrræðum og er þetta talin 
vera hagkvæm leið til þess að fjölga þeim um einn. Einnig bætir þetta aðstöðu starfsmanna. 

Tímasetning(-ar) : 2018/2019 

Samstarfs- og/eða hagsmunaaðilar: 

Áætlaður framkvæmdakostnaður: SEA. Áætlaður framkvæmdakostnaður hefur verið metinn af 
Félagsbústöðum 5 mkr. 

Áætlaður afleiddur rekstrarkostnaður (utan innri leigu) á ári: Ekki er gert ráð fyrir auknum 
kostnaði í kjölfar breytinga þrátt fyrir fjölgun rýma um einn. 

Óbeinn ávinningur: Þjónusta í takt við nútíma kröfur skv. frumvarpi til laga um þjónustu við fatlað 
fólk með miklar stuðningsþarfir (148. löggjafarþing, þingskjal 26) og samþykkt Alþingis 31. maí 
2017 um stefnu og framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks auk stefnu Reykjavíkurborgar í 
þjónustu við fatlað fólk á heimilum sínum (2013 til 2024) auk reglugerðar nr. 370/2016 um 
húsnæðisúrræði fyrir fatlað fólk. Léttir á biðlista. 

 

Jafnréttisskimun: 

Að hvaða hópum beinist tillagan? Íbúum sétækra húsnæðisúrræða. 

Kemur tillagan til móts við ólíkar þarfir mismunandi hópa? Hvernig? Á ekki við. 

Er tillögunni m.a. ætlað að stuðla að jafnrétti? Já, fjölgun rýma um einn. 

Er gert ráð fyrir frekari greiningu á jafnréttisáhrifum tillögunnar? Nei. 

Hvaða áhrif hefur fjárfestingin á kynjajafnrétti og jafnrétti jaðarsettra hópa? 

☐ Eykur á misrétti kynjanna 

☐ Viðheldur óbreyttu ástandi kynjanna  

☐ Stuðlar að jafnrétti kynja  

☐ Eykur á misrétti í garð jaðarsettra hópa  

☐ Viðheldur óbreyttu ástandi jaðarsettra hópa 

☒ Stuðlar að jafnrétti í garð jaðarsettra hópa 

☐ Á ekki við 
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Tillaga nr. 12 Framleiðslueldhús 

Fjárfesting: Nýtt húsnæði fyrir framleiðslueldhús auk endurnýjunar búnaðar. 

Svið: Velferðarsvið. 

Lýsing: Þörf er fyrir 800m2 húsnæði sem er u.þ.b. 300 m2 stærra en núverandi húsnæði. 
Endurnýja þarf tæki fyrir 15 til 20 mkr. Kaupa þarf þrjá kæla og stóran frysti ca. 15 mkr. 

Markmið fjárfestingar: Húsnæði og búnaður framleiðslueldhúss henti starfseminni. 

Rökstuðningur: Starfsemi framleiðslueldhússins hefur farið vaxandi og er framleiðsla í núverandi 
húsnæði komin að þolmörkum. Unnið er eftir ítrustu gæðakröfum. Stefnt er að því að bjóða upp á 
aukið val í máltíðum til eldri borgara. Aðbúnaður starfsmanna í núverandi húsnæði er 
ófullnægjandi. 

Tímasetning(-ar) : 2019 

Samstarfs- og/eða hagsmunaaðilar: 

Áætlaður framkvæmdakostnaður: SEA v. húsnæðis auk 30-35 mkr vegna búnaðar og tækja 

Áætlaður afleiddur rekstrarkostnaður (utan innri leigu) á ári: Gert er ráð fyrir fjölgun stöðugilda 
um 1,5 þar af einum kokki. Áætlaður kostnaður er um 15 mkr á ári. 

Óbeinn ávinningur: 

 

Jafnréttisskimun: 

Að hvaða hópum beinist tillagan? Þróun á núverandi þjónustu. 

Kemur tillagan til móts við ólíkar þarfir mismunandi hópa? Hvernig? 

Er tillögunni m.a. ætlað að stuðla að jafnrétti? 

Er gert ráð fyrir frekari greiningu á jafnréttisáhrifum tillögunnar? 

Hvaða áhrif hefur fjárfestingin á kynjajafnrétti og jafnrétti jaðarsettra hópa? 

☐ Eykur á misrétti kynjanna 

☐ Viðheldur óbreyttu ástandi kynjanna  

☐ Stuðlar að jafnrétti kynja  

☐ Eykur á misrétti í garð jaðarsettra hópa  

☐ Viðheldur óbreyttu ástandi jaðarsettra hópa 

☐ Stuðlar að jafnrétti í garð jaðarsettra hópa 

☒ Á ekki við 
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Tillaga nr. 13 Upplýsingakerfi fyrir sértæk húsnæðisúrræði 

Fjárfesting: Tilraunaverkefni um skráningar og upplýsingakerfi fyrir sértækt húsnæðisúrræði. 

Svið: Velferðarsvið. 

Lýsing: Kerfi til þess að halda utan um rafrænar skráningar tengdar daglegum athöfnum íbúa í 
sértækum húsnæðisúrræðum. Um er að ræða viðkvæmar upplýsingar sem lúta að 
persónuverndarlögum. 

Markmið fjárfestingar: Aukið upplýsingaöryggi og skilvirk þjónusta þannig að gögn eru færð inn á 
eins fáum stöðum og hægt er. 

Rökstuðningur: Verkefnið styður við markmið þjónustustefnu Reykjavíkurborgar varðandi 
skilvirkni sem gengur út á að þjónustuveiting gangi greiðlega fyrir sig og að einfalt sé fyrir 
notendur þjónustu (þ.e. íbúi í húsnæðisúrræðum, starfsfólk og aðstandendur) að bera sig eftir 
henni og nýta sér hana. Verkefnið styður einnig við markmið upplýsingastefnu varðandi það að 
upplýsingar séu aðgengilegar á stafrænu formi. Leitast sé við að samnýta upplýsingar með 
áreiðanleika og hagkvæmni að leiðarljósi. Gögn séu færð inn á eins fáum stöðum og hægt er. 

Tímasetning(-ar) : 2018 

Samstarfs- og/eða hagsmunaaðilar: UTD 

Áætlaður framkvæmdakostnaður: Kostnaðarmat liggur ekki fyrir en gert er rað fyrir auknum 
fjárheimildum til UTD. [ 

Áætlaður afleiddur rekstrarkostnaður (utan innri leigu) á ári: Ekki er gert ráð fyrir auknum 
kostnaði á velferðarsviði vegna þessa. 

Óbeinn ávinningur: 

 

Jafnréttisskimun: 

Að hvaða hópum beinist tillagan? Á ekki við. 

Kemur tillagan til móts við ólíkar þarfir mismunandi hópa? Hvernig? 

Er tillögunni m.a. ætlað að stuðla að jafnrétti? 

Er gert ráð fyrir frekari greiningu á jafnréttisáhrifum tillögunnar? 

Hvaða áhrif hefur fjárfestingin á kynjajafnrétti og jafnrétti jaðarsettra hópa? 

☐ Eykur á misrétti kynjanna 

☐ Viðheldur óbreyttu ástandi kynjanna  

☐ Stuðlar að jafnrétti kynja  

☐ Eykur á misrétti í garð jaðarsettra hópa  

☐ Viðheldur óbreyttu ástandi jaðarsettra hópa 

☐ Stuðlar að jafnrétti í garð jaðarsettra hópa 

☒ Á ekki við 
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Tillaga nr. 14 Vistheimili barna 

Fjárfesting: Nýtt húsnæði fyrir starfssemi vistheimilis barna. 

Svið: Velferðarsvið. 

Lýsing: Hús sem verður á einni hæð sem nær yfir alla þá þjónustu sem þörf er á fyrir vistheimili 
barna. 

Markmið fjárfestingar: Bæta þjónustu og aðstöðu fyrir fjölskyldur í borginni sem þurfa á aðstoð 
að halda. Aðgengi fyrir hjólastól. Foreldrar geti gist með barninu. 

Rökstuðningur: Brýn nauðsyn fyrir betra húsnæði, aðgengi fyrir alla s.s. fólki í  hjólastól. 

Tímasetning(-ar) : 2019 

Samstarfs- og/eða hagsmunaaðilar: 

Áætlaður framkvæmdakostnaður: SEA 

Áætlaður afleiddur rekstrarkostnaður (utan innri leigu) á ári: Ekki er gert ráð fyrir auknum 
rekstrarkostnaði. 

Óbeinn ávinningur: 

 

Jafnréttisskimun: 

Að hvaða hópum beinist tillagan? Betra aðgengi fyrir fatlaða og báðir foreldrar geti gist. 

Kemur tillagan til móts við ólíkar þarfir mismunandi hópa? Hvernig? Já, betri aðgangur. 

Er tillögunni m.a. ætlað að stuðla að jafnrétti? Nei. 

Er gert ráð fyrir frekari greiningu á jafnréttisáhrifum tillögunnar? Nei. Núverandi þjónusta. 

Hvaða áhrif hefur fjárfestingin á kynjajafnrétti og jafnrétti jaðarsettra hópa? 

☐ Eykur á misrétti kynjanna 

☐ Viðheldur óbreyttu ástandi kynjanna  

☐ Stuðlar að jafnrétti kynja  

☐ Eykur á misrétti í garð jaðarsettra hópa  

☐ Viðheldur óbreyttu ástandi jaðarsettra hópa 

☒ Stuðlar að jafnrétti í garð jaðarsettra hópa 

☐ Á ekki við 
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Tillaga nr. 15 Dagdvöl fyrir aldraða 

Fjárfesting: Húsnæði fyrir nýja dagdvöl fyrir aldraða 30 rými. 

Svið: Velferðarsvið. 

Lýsing: Húsnæði fyrir 30 rými dagdvöl fyrir aldraða t.d. í efribyggð. 

Markmið fjárfestingar: Að veita öldruðum Reykvíkingum sem þess þurfa aðgang að 
dagdvalarrýmum þar  sem þeir dvelja 3-5 daga í viku og fá þar virkni, mat og heilb. eftirlit. 
Markmið með úrræði er að styðja við sjálfstæða búsetu aldraða heima við og draga úr 
stofnunarvistun. 

Rökstuðningur: Í  Reykjavík eru fæst almenn dagdvalarrými per fjölda aldraðra á öllu 
höfuðborgarsvæðinu. 

Tímasetning(-ar) : 2019 

Samstarfs- og/eða hagsmunaaðilar: 

Áætlaður framkvæmdakostnaður: SEA 

Áætlaður afleiddur rekstrarkostnaður (utan innri leigu) á ári: Gert er ráð fyrir kostnaðarauka um 
9 mkr á ári vegna mismunar á hlut ríkisins og borgarinnar í kostnaði við þjónustu. 

Óbeinn ávinningur: Minni áhyggjur hjá aðstandendum. 

 

Jafnréttisskimun: 

Að hvaða hópum beinist tillagan? Eldri borgurum. 

Kemur tillagan til móts við ólíkar þarfir mismunandi hópa? Hvernig? Já, sérhæfð og mikilvæg 
þjónusta til eldri borgara. 

Er tillögunni m.a. ætlað að stuðla að jafnrétti? Nei. 

Er gert ráð fyrir frekari greiningu á jafnréttisáhrifum tillögunnar? Nei. Um er að ræða útvíkkun á 
núverandi þjónustu en öldruðum fer fjölgandi sem hlutfall af íbúum. 

Hvaða áhrif hefur fjárfestingin á kynjajafnrétti og jafnrétti jaðarsettra hópa? 

☐ Eykur á misrétti kynjanna 

☐ Viðheldur óbreyttu ástandi kynjanna  

☐ Stuðlar að jafnrétti kynja  

☐ Eykur á misrétti í garð jaðarsettra hópa  

☐ Viðheldur óbreyttu ástandi jaðarsettra hópa 

☐ Stuðlar að jafnrétti í garð jaðarsettra hópa 

☒ Á ekki við 
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Tillaga nr. 16 Endurnýjun og nýir bílar 

Fjárfesting: Endurnýjun á hluta af bílakosti velferðarsviðs. 

Svið: Velferðarsvið. 

Lýsing: Um er að ræða kaup á allt að 40 bílum en Innkaupadeild hefur útbúið rammasamning 
vegna örútboðs vegna bifreiðakaupa.  

Markmið fjárfestingar: Að endurnýja bílakost velferðarsviðs. Fá bíla sem henta starfseminni betur 
og lækka kostnað með því að skila dýrum bílaleigubílum. 

Rökstuðningur: Margir af bílum velferðarsviðs eru gamlir og viðhaldskostnaður hefur verið að 
aukast. Flestir núverandi bílar eru í minnsta stærðarflokki en þeir hafa hentað illa t.d. á veturna í 
snjó og hálku. Þá bjóða bílarnir ekki upp á góðar starfsaðstæður fyrir starfsmenn sem þurfa að 
keyra mikið starfs síns vegna m.a. í heimaþjónustu og heimahjúkrun. Kostnaður vegna 
bílaleigubíla er mikill og hægt væri að nýta fjármagn betur við kaup á bílum. 

Tímasetning(-ar) : 2018/2019 

Samstarfs- og/eða hagsmunaaðilar: 

Áætlaður framkvæmdakostnaður: SEA 

Áætlaður afleiddur rekstrarkostnaður (utan innri leigu) á ári: 

Óbeinn ávinningur: Bættar aðstæður fyrir starfsfólk sem þarf að keyra mikið starfs síns vegna. 

 

Jafnréttisskimun: 

Að hvaða hópum beinist tillagan? Á ekki við. 

Kemur tillagan til móts við ólíkar þarfir mismunandi hópa? Hvernig? 

Er tillögunni m.a. ætlað að stuðla að jafnrétti? 

Er gert ráð fyrir frekari greiningu á jafnréttisáhrifum tillögunnar? 

Hvaða áhrif hefur fjárfestingin á kynjajafnrétti og jafnrétti jaðarsettra hópa? 

☐ Eykur á misrétti kynjanna 

☐ Viðheldur óbreyttu ástandi kynjanna  

☐ Stuðlar að jafnrétti kynja  

☐ Eykur á misrétti í garð jaðarsettra hópa  

☐ Viðheldur óbreyttu ástandi jaðarsettra hópa 

☐ Stuðlar að jafnrétti í garð jaðarsettra hópa 

☒ Á ekki við 
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Tillaga nr. 17 Þjónustumiðstöð Árbæjar 

Fjárfesting: Húsnæði fyrir þjónustumiðstöð Árbæjar. 

Svið: Velferðarsvið. 

Lýsing: Húsnæði fyrir starfsemi þjónustumiðstöðvar Árbæjar en núverandi húsaleigusamningur er 
að renna út. 

Markmið fjárfestingar: Húsnæði fyrir þjónustumiðstöð Árbæjar. 

Rökstuðningur: Núverandi húsaleigusamningur Hraunbær 115 er að renna út. Finna þarf nýtt 
hentugt húsnæði eða framlengja. 

Tímasetning(-ar) : 2019 

Samstarfs- og/eða hagsmunaaðilar: 

Áætlaður framkvæmdakostnaður: SEA 

Áætlaður afleiddur rekstrarkostnaður (utan innri leigu) á ári: Ekki er gert ráð fyrir auknum 
kostnaði. 

Óbeinn ávinningur: 

 

Jafnréttisskimun: 

Að hvaða hópum beinist tillagan? Á ekki við. 

Kemur tillagan til móts við ólíkar þarfir mismunandi hópa? Hvernig?  

Er tillögunni m.a. ætlað að stuðla að jafnrétti?  

Er gert ráð fyrir frekari greiningu á jafnréttisáhrifum tillögunnar?  

Hvaða áhrif hefur fjárfestingin á kynjajafnrétti og jafnrétti jaðarsettra hópa? 

☐ Eykur á misrétti kynjanna 

☐ Viðheldur óbreyttu ástandi kynjanna  

☐ Stuðlar að jafnrétti kynja  

☐ Eykur á misrétti í garð jaðarsettra hópa  

☐ Viðheldur óbreyttu ástandi jaðarsettra hópa 

☐ Stuðlar að jafnrétti í garð jaðarsettra hópa 

☒ Á ekki við 
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Tillaga nr. 18 Barnavernd Reykjavíkur 

Fjárfesting: Húsnæði fyrir skrifstofu Barnaverndar Reykjavíkur. 

Svið: Velferðarsvið. 

Lýsing: Viðeigandi húsnæði fyrir BR, vitalsherbergi og mótttaka. 

Markmið fjárfestingar: Að skapa hentugri umgjörð um þjónustu BR. 

Rökstuðningur:Núverandi húsnæði þykir ekki henta vel þeirri starfsemi sem þar fer fram. 

Tímasetning(-ar) :2019 

Samstarfs- og/eða hagsmunaaðilar: 

Áætlaður framkvæmdakostnaður: SEA 

Áætlaður afleiddur rekstrarkostnaður (utan innri leigu) á ári: Ekki er gert ráð fyrir 
kostnaðarauka. 

Óbeinn ávinningur: 

 

Jafnréttisskimun: 

Að hvaða hópum beinist tillagan? Á ekki við. 

Kemur tillagan til móts við ólíkar þarfir mismunandi hópa? Hvernig? Á ekki við. 

Er tillögunni m.a. ætlað að stuðla að jafnrétti? 

Er gert ráð fyrir frekari greiningu á jafnréttisáhrifum tillögunnar? 

Hvaða áhrif hefur fjárfestingin á kynjajafnrétti og jafnrétti jaðarsettra hópa? 

☐ Eykur á misrétti kynjanna 

☐ Viðheldur óbreyttu ástandi kynjanna  

☐ Stuðlar að jafnrétti kynja  

☐ Eykur á misrétti í garð jaðarsettra hópa  

☐ Viðheldur óbreyttu ástandi jaðarsettra hópa 

☐ Stuðlar að jafnrétti í garð jaðarsettra hópa 

☒ Á ekki við 
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Tillaga nr. 19 Skjalavistun 

Fjárfesting: Nýtt húsnæði fyrir skjalavistun. 

Svið: Velferðarsvið og önnur svið Reykjavíkurborgar. 

Lýsing: Húsnæði fyrir skjalavistun áður en skjöl fara til geymslu á borgarskjalasafni (10 til 15 ára 
skjöl sem eru ekki í notkun/vinnslu). 

Markmið fjárfestingar: Bætt skjalavistun. 

Rökstuðningur: Skjalavistun er mikilvægur liður í starfsemi sviðsins en það hefur vantað 
geymslustað fyrir skjöl áður en þau ná þeim aldri sem þarf til þess að fara á borgarskjalasafn. 

Tímasetning(-ar) : 2019-2023 

Samstarfs- og/eða hagsmunaaðilar: Öll fagsvið Reykjavíkurborgar 

Áætlaður framkvæmdakostnaður: SEA 

Áætlaður afleiddur rekstrarkostnaður (utan innri leigu) á ári: Ekki er gert ráð fyrir auknum 
kostnaði. 

Óbeinn ávinningur: 

 

Jafnréttisskimun: 

Að hvaða hópum beinist tillagan? Á ekki við. 

 

Kemur tillagan til móts við ólíkar þarfir mismunandi hópa? Hvernig? 

Er tillögunni m.a. ætlað að stuðla að jafnrétti? 

Er gert ráð fyrir frekari greiningu á jafnréttisáhrifum tillögunnar? 

Hvaða áhrif hefur fjárfestingin á kynjajafnrétti og jafnrétti jaðarsettra hópa? 

☐ Eykur á misrétti kynjanna 

☐ Viðheldur óbreyttu ástandi kynjanna  

☐ Stuðlar að jafnrétti kynja  

☐ Eykur á misrétti í garð jaðarsettra hópa  

☐ Viðheldur óbreyttu ástandi jaðarsettra hópa 

☐ Stuðlar að jafnrétti í garð jaðarsettra hópa 

☒ Á ekki við 

 

 


