
Málþing haldið 9. nóvember um íbúasamráð sveitarfélag.

Reynsla Stykkishólms af íbúasamráði 
um leik- og útisvæði

Vinnuhópur:
Gunnlaugur Smárason (gs@stykkisholmur.is), bæjarfulltrúi   

Jón Sindri Emilsson (jonsindri@stykkisholmur.is), aðstoðarmaður bæjarstjóra
Magnús I. Bæringsson (magnus@stykkisholmur.is), æskulýðs- og tómstundafulltrúi
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Lærdómur

• Grunnhugmyndafræði

• Reynsla sænsku sérfræðinganna

• Hvenær samráð á við

• Uppsetning á rafrænni könnun

• Tímalína fyrir verkefnið

• Nálgun og þekking annara þáttökusveitarfélaga



Lærdómur

Hagsmunaaðila-
greining

Undirbúningur 
og gott
Skipulag

Upplýsingagjöf

Hnitmiðaðar 
spurningar

Money
Moeny
Money!

Nota stýrihóp 
betur!



Afrakstur
• Ferillinn

1. Tillaga að samráðsverkefni
2. Skipaða verkefnastjóra/vinnuhóp
3. Afmarka samráðsspurningar
4. Verkefnið í gegnum gátlistan 
5. Skipa stýrihóp
6. Hefja kostnaðarmat og vinnu við að tryggja fjármagn
7. Hagsmunaðilagreining
8. Upplýsingaáætlun
9. Tímasetja samráðsviðburði
10. Verkefnið kynnt sérstaklega fyrir íbúum með mikil tengsl en litla virkni
11. Opinn íbúafundur verkefnið kynnt 
12. Rafræn íbúakönnun sett í loftið
13. Opinn fundur, helstu niðurstöður könnunar kynntar
14. Endurgjöf í formi framkvæmda eða ákvörðunar út frá niðurstöðu samráðs
15. Mat á því hvort halda þurfi samráðinu lifandi



Afrakstur

Endurgjöf með nýju leiksvæði við Garðaflöt

Svæðið fyrir framkvæmdir Svæðið eftir framkvæmdir



Afrakstur
Framtíðarskipulag og tillögur að útfærslu leik- og útisvæða

Stöðin við Silfurgötu, siglt til hafs

Svæði fyrir leikskóla aldur við Áskinn

Leik- og útisvæði við Skúlagötu

Leik- og útisvæði við Skúlagötu Leik- og útisvæði við Lágholt

Leik- og útisvæði við Lágholt



Framhaldið
• Áframhaldandi samráði við íbúa um útgefnar tillögur að leik- og útisvæðum 

• Ráðist í framkvæmdir á leik- og útisvæðum í samræmi við tillögur samráðs

• Leiðbeiningar og gátlisti varðandi viðhald

• Í vetur farið í íbúasamráð um gönguleiðir og göngustíga

• Samráðsvettvangur milli sveitarfélaga um að miðla þekkingu og reynslu verkefna.

• Samband íslenskra sveitarfélaga leggi áherslu á stuðning við íbúasamráð sveitarfélaga

Samráðið lifi!
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