
Embættisafgreiðslur skrifstofu borgarstjórnar 10. mars 2022 - MSS22020282

Fundargerðir
1 MSS11010016 Fundargerð 537. fundar stjórnar Samtaka 

sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu frá 7. mars
2022

Send borgarfulltrúum til 
kynningar

Annað Afgreiðsla:
2 MSS22030095 Erindi frá félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu, 

dags. 9. mars 2022, þar sem óskað er eftir 
þátttöku sveitarfélaga við móttöku flóttafólks frá 
Úkraínu.

Sent aðgerðarhópi vegna 
móttöku flóttafólks og skrifstofu 
borgarstjóra og borgarritara til 
meðferðar.

3 MSS21120048 Tíðindi frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, 
10. tbl, frá 10. mars 2022

Sent borgarfulltrúum til 
kynningar.

4 MSS22020176 Erindi Ríkiskaupa, dags. 11. mars 2022, 
varðandi útboð vátrygginga fyrir sveitarfélög

Sent fjármála- og 
áhættustýringarsviði til 
meðferðar. 

5 MSS22010256 Bréf mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu, dags. 
11. mars 2022, um tillögu mannréttinda- 
nýsköpunar og lýðræðisráðs um að tryggja 
ókyngreind salerni og búningsaðstöðu.

Sent fjármála- og 
áhættustýringarsviði til 
umsagnar.

6 MSS22030112 Bréf mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu, dags. 
11. mars 2022, um tillögu fulltrúa íbúasamtaka í
íbúaráði Kjalarness um kosningu meðal 
Kjalnesinga um vilja þeirra til að færast undir 
annað sveitarfélag. 

Sent skrifstofu borgarstjórnar til 
umsagnar. 

7 MSS22030126 Umsókn Hugleiks, ódags., um styrk úr 
borgarsjóði. 

Sent menningar- og 
ferðamálasviði til meðferðar

8 MSS22030094 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins, dags. 
10. mars 2022, um skolpdælustöðvar, kostnað 
við uppbyggingu og innviðagjöld í Vogahverfi

Send skrifstofu borgarstjóra og 
borgarritara til umsagnar.

9 MSS22030100 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, 
dags. 10. mars 2022, um fjölda heimilislausra 
árið 2022. 

Send velferðarráði til meðferðar.

10 MSS22030101 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, 
dags. 10. mars 2022, um úrræði fyrir fólk í 
ósamþykktu húsnæði. 

Send skrifstofu borgarstjóra og 
borgarritara til umsagnar.

11 MSS22020143 Fundarboð á  aðalfund Lánasjóðs sveitarfélaga 
ohf. sem fer fram þann 1. apríl 2022 kl. 15:00

Sent borgarfulltrúum til 
kynningar.

12 MSS21120185 Skýrsla um reynslu og viðhorf kjörinna fulltrúa í 
bæjar- og sveitarstjórnum á Íslandi , dags. 
febrúar 2022. 

Send borgarfulltrúum til 
kynningar.

13 FAS21120148 Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokks, 
dags. 3. október 2019, um nýtt greiðslukerfi 
Strætó bs, ásamt svari fjármála- og 
áhættustýringarsviðs, dags. 30. desember 2021
og bréfi fjármála- og áhættustýringarsviðs, 
dags. 11. mars 2022 þar sem fyrirspurninni er 
vísað aftur til borgarráðs.

Send stjórn Strætó bs. til 
umsagnar.


