
 
 

 

Embættisafgreiðslur skrifstofu borgarstjórnar 25. maí 2022 - MSS22050010 
 

  Fundargerðir  

1 MSS22050052 Fundargerð aðalfundar Þjóðarleikvangs ehf. frá 
4. maí 2022.  

Send borgarfulltrúum til 
kynningar. 

2 MSS22010016  Fundargerð 539. stjórnarfundar Samtaka 
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu frá 2. maí 
2022. 

Send borgarfulltrúum til 
kynningar. 

3 MSS22050197/ 
MSS22010021 

Fundargerðir 211.-219. funda stjórnar 
Faxaflóahafna sf. frá 27. október, 19. 
nóvember, 17. desember 2021 og 14. janúar, 
21. janúar, 18. febrúar, 18. mars, 24. mars og 
29. apríl 2022. 

Sendar borgarfulltrúum til 
kynningar. 

  Annað Afgreiðsla: 
4 VEL22050003 Erindi félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins, 

dags. 2. maí 2022, varðandi fjárframlag vegna 

viðbótarverkefna í félagsstarfi fullorðinna árið 

2022 vegna COVID-19. 

Sent velferðarsviði til meðferðar. 

5 MSS22050060 Fundarboð náttúruhamfaratryggingar Íslands, 
dags. 5. maí 2022, á ársfund 
Náttúruhamfaratryggingar Íslands þann 19. maí 
nk. 

Sent umhverfis- og 
skipulagssviði og 
borgarfulltrúum til upplýsingar. 

6 MSS22040133 Erindi Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 
5. maí 2022, varðandi framlag sveitarfélaga 
vegna orlofs húsmæðra árið 2022.  

Sent fjármála- og 
áhættustýringarsviði til 
meðferðar. 

7 MSS21120048 Tíðindi af vettvangi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga, 15. tbl., dags. 5. maí 2022 og 16. 
tbl., dags. 11. maí 2022. 

Send borgarfulltrúum til 
kynningar. 

8 MSS22050075 Erindi mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins, dags. 6. maí 
2022, varðandi bréf mennta- og 
barnamálaráðherra um stuðning vegna móttöku 
barna á flótta frá Úkraínu. 

Sent aðgerðarhópi vegna 
móttöku flóttafólks til meðferðar. 

9 MSS22040034 Undirskriftalisti, ódags., varðandi opnun 
skotsvæða á Álfsnesi. 

Sent umhverfis- og 
skipulagssviði til meðferðar. 

10 VEL22050016 Erindi mennta- og barnamálaráðuneytisins, 12. 
maí 2022, um frístundastyrki vegna barna 
sumarið 2022, ásamt fylgiskjölum. 

Sent velferðarsviði til meðferðar. 

11 MSS22050110 Bréf Íþróttabandalags Reykjavíkur, dags. 11. 
maí 2022, varðandi aukið fjármagn til lengri 
opnunartíma frjálsíþróttahallarinnar í Laugardal. 

Sent íþrótta- og tómstundasviði 
til meðferðar. 

12 MSS22010038 Mánaðarskýrsla lögreglustjórans á 
höfuðborgarsvæðinu um afbrotatölfræði fyrir 
apríl 2022. 

Send borgarfulltrúum til 
kynningar. 

13 MSS22010043 Fundarboð Sambands íslenskra sveitarfélaga, 
dags. 20. maí 2022, á málþing um samstarf 
sveitarfélaga í stafrænni umbreytingu. 

Sent þjónustu- og 
nýsköpunarsviði og 
borgarfulltrúum til kynningar. 



 

 
 

14 USK22050050 Bréf umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 19. 
maí 2022, sbr. samþykkt umhverfis- og 
heilbrigðisráðs frá 18. maí 2022 á hækkun 
tímakaups nema vinnuskóla Reykjavíkur 
sumarið 2022. 

Sent fjármála- og 
áhættustýringarsviði til 
umsagnar. 

15 MSS22050063 Bréf mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu, dags. 
16. maí 2022, sbr. samþykkt íbúaráðs 
Kjalarness á tillögu um loftæðaeftirlit við 
Klébergsskóla. 

Sent umhverfis- og 
heilbrigðisráði til meðferðar. 


