
Embættisafgreiðslur skrifstofu borgarstjórnar 10. mars 2022 - MSS22020282

Fundargerðir
1 MSS22010016 Fundargerð 104. fundar 

svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins 
frá 25. febrúar 2022.

Send borgarfulltrúum til 
kynningar.

Annað Afgreiðsla:
2 MSS22030009 Erindi Dr. Vilborgar Auðar Ísleifsdóttur, dags. 

15. febrúar 2022, varðandi búningsklefa í 
Sundhöll Reykjavíkur.

Sent íþrótta- og tómstundasviði 
til meðferðar.

3 MSS21120048 Tíðindi  frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, 9. 
tbl., dags. 3. mars 2022.

Send borgarfulltrúum til 
kynningar.

4 MSS22030057 Erindi mennta- og barnamálaráðuneytisins, 
dags. 3. febrúar 2022, varðandi b réf mennta- 
og barnamálaráðherra um fyrirlögn PISA
könnunarinnar árið 2022.

Sent skóla- og frístundasviði til 
upplýsingar.

5 SFS22020308 Erindi Garðabæjar, dags. 4. mars 2022, 
varðandi bréf bæjarstjóra Garðabæjar um úttekt
Persónuverndar á notkun sveitarfélaga á 
skýjaþjónustu í gunnskólastarfi.

Sent þjónustu- og 
nýsköpunarsviði til upplýsingar.

6 MSS22030073 Bréf Skáksambands Íslands, dags. 4. mars 
2022, varðandi afmælishátíð einvígis 
aldarinnar.

Sent menningar,- íþrótta- og 
tómstundaráði til meðferðar.

7 MSS22030075 Bréf til borgarstjóra frá foreldrafélögum 
Langholtsskóla, Laugalækjarskóla og 
Laugarnesskóla, dags. 27. febrúar 2022, 
varðandi framtíðarskipan skóla- og 
frístundastarfs í Laugarnes- og Langholtshverfi.

Sent skóla- og frístundasviði til 
meðferðar.

8 MSS22030041 Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, dags. 3.
mars 2022, um að framlengja notkun á eldri
greiðsluleiðum Strætó.

Sent stjórn Strætó bs. til 
meðferðar.

9 MSS22020131 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks 
Íslands, dags. 10. febrúar 2022, um dekkjakurl 
á íþróttavöllum Reykjavíkurborgar.

Sent íþrótta- og tómstundasviði 
til umsagnar.

10 MSS22020132 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks 
Íslands, dags. 10. febrúar 2022, um afslátt í 
bílastæðahúsum fyrir P-korthafa.

Sent skrifstofu borgarstjórnar til 
umsagnar.

11 MSS22020133 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, 
dags. 10. febrúar 2022, um hagkvæmi
þess að bjóða sorpsöfnun út og mismunandi 
söfnunarleiðir.

Sent umhverfis- og 
skipulagssviði til umsagnar.

12 MSS22020062 Framhaldsfyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks 
fólksins, dags. 10. febrúar 2022,  um
viðhald á leigueignum fyrir umsækjendur um 
alþjóðlega vernd.

Send fjármála- og 
áhættustýringarsviði, 
eignaskrifstofu, til umsagnar.

13 MSS22020136 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, 
dags. 10. febrúar 2022, um ávinning af útboði
sorphirðu

Send umhverfis- og 
skipulagssviði til umsagnar.



14 MSS22030036 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins, dags. 
3. mars 2022, um flutning Nýju
Sendibílastöðvarinnar .

Send samningateymi 
Reykjavíkurborgar vegna 
Borgarlínu til umsagnar.

15 MSS22030037 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins, dags. 
3. mars 2022, um aðkomu Reykjavíkur að
standsetningu myndvers RVK Studios í 
Gufunesi.

Send skrifstofu borgarstjóra og 
borgarritara til umsagnar.


