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Økonomiudvalgets møde
onsdag den 10. juni 2009, kl. 8.00

1736.
Væksthus Hovedstadsregionen - orientering ved direktør
Marlene Haugaard.

ad 1736.

KL. 24.10.07I04/09-19625

1737.
Oversigt ultimo maj 2009 over budgetændringer for 2009.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at oversigten godkendes.

ad 1737.

Redegørelse
KL. 00.01.00Ø10/09-3726

1738.
Forslag til budget 2010 samt budgetoverslag for 2011, 2012
og 2013 - budgetbilag II.
Centralforvaltningen fremlægger det administrativt udarbejdede
budgetforslag bilagt de enkelte fagudvalgs indstillinger.
Centralforvaltningens redegørelse (Budgetbilag II inkl. underbilag I) er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at det administrative budgetoplæg danner baggrund for det
videre budgetarbejde,
at fagudvalgenes forslag - samt forslag hvor Økonomiudvalget er fagudvalg til aktivitets-/serviceændringer (blokke),
herunder drifts-/serviceændringer - indgår i det budgetmateriale, der efter tidsplanen skal fremsendes til Økonomiudvalget den 10. juni 2009,
at Indenrigs- og Socialministeriets udmelding ultimo juni 2009
af skatter, generelle tilskud og udligningsordninger indarbejdes som tekniske ændringer, og
at Borgmesteren bemyndiges til at tilvejebringe budgetbalance ved tilpasning af budgetrammer for den samlede driftsog anlægsvirksomhed.
Øu. 1735.
Redegørelse
KL. 00.01.00Ø02/09-3985

ad 1738.
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1739.
Implementering af KMD-Essentia i Beskæftigelsesafdelingen i Social- og Sundhedsforvaltningen - anlægsregnskab.
Centralforvaltningen fremlægger anlægsregnskab vedrørende
implementering af KMD-Essentia i Beskæftigelsesafdelingen i
Social- og Sundhedsforvaltningen.
Anlægsbevilling..............................................
76.000,00 kr.
77.833,22 kr.
Forbrug ..........................................................
Merforbrug .....................................................
1.833,22 kr.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes, og
at merforbruget på 1.833,22 kr. afholdes af kassebeholdningen.

ad 1739.

Redegørelse
KL. 85.15.00S08/09-20157

1740.
It-afdelingen, ændringer på driftsplatformen hos KMD - anlægsregnskab.
Centralforvaltningen fremlægger anlægsregnskab vedrørende
ændringer på driftsplatformen hos KMD.
Anlægsbevilling..............................................
500.000,00 kr.
529.798,97 kr.
Forbrug ..........................................................
Merforbrug .....................................................
29.798,97 kr.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes, og
at merforbruget på 29.798,97 kr. afholdes af kassebeholdningen.

ad 1740.

Redegørelse
KL. 85.15.00S08/09-20183

1741.
It-afdelingen, nyt servicedesk-system og ny firewall - anlægsregnskab.
Centralforvaltningen fremlægger anlægsregnskab vedrørende
nyt servicedesk-system og ny firewall.
Anlægsbevilling..............................................
583.000 kr.
579.222 kr.
Forbrug ..........................................................
Mindreforbrug ................................................
3.778 kr.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.

ad 1741.
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Centralforvaltningen indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes, og
at mindreforbruget på 3.778 kr. tilføres kassebeholdningen.
Redegørelse
KL. 85.15.00S08/09-20184

1742.
Handicappolitik for Brøndby Kommune.
I efteråret 2008 blev der igangsat et arbejde om udarbejdelse af
en handicappolitik for Brøndby Kommune.
Politikken er nu udarbejdet, den har været i offentlig høring og
er desuden hørt i Seniorrådet, Folkeoplysningsudvalget og Det
Lokale Beskæftigelsesråd.
Handicappolitikken indeholder en overordnet ramme for handicapindsatsen i form af mission og visioner, og en række konkrete tiltag inden for syv forskellige indsatsområder: Arbejdsmarked, boliger, familieliv, undervisning og uddannelse, fysisk tilgængelighed, IT-tilgængelighed samt kultur, idræt og fritid.
Sagen er behandlet i samtlige stående udvalg.
Økonomiudvalget er fagudvalg for indsatsområderne ”Boliger”
og ”IT-tilgængelighed”.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget, Kulturudvalget, Idræts- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Social- og Sundhedsudvalget
og Beskæftigelsesudvalget indstiller,
at handicappolitikken for Brøndby Kommune godkendes.
TMu. 580. Ku. 314. IFu. 303. BØu. 615. SOSu. 512. Bsu. 312.

ad 1742.

Redegørelse
KL. 00.01.00P22/08-178174

1743.
Retsbygningen, renovering og ombygning - anlægsbevilling.
Teknisk Forvaltning ansøger om anlægsbevilling på i alt
4.000.000 kr. til renovering og ombygning af retsbygningen.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 28. maj 2009 er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at arbejdet udføres som beskrevet, og
at der gives en anlægsbevilling på 4.000.000 kr. til ”Renovering og ombygning af retsbygningen”.
Redegørelse
KL. 82.20.00S05/09-18679

ad 1743.
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1744.
Rådhuset, indeklima i forhal - anlægsbevilling.
Teknisk Forvaltning ansøger om anlægsbevilling på i alt
250.000 kr. til forbedring af indeklimaet i rådhusets forhal.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 28. maj 2009 er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at arbejdet udføres som beskrevet, og
at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til ”Indeklima
forhal, Rådhuset”.

ad 1744.

Redegørelse
KL. 82.18.00S05/09-18673

1745.
Rådhuset, renovering af tekniske installationer - anlægsbevilling.
Teknisk Forvaltning ansøger om anlægsbevilling på i alt
450.000 kr. til begyndende udskiftning af varmevekslere, varmtvandsbeholdere og tærede koldtvandsledninger.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 28. maj 2009 er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at arbejdet udføres som beskrevet, og
at der gives en anlægsbevilling på 450.000 kr. til ”Brøndby
Rådhus, renovering af tekniske installationer”.

ad 1745.

Redegørelse
KL. 82.18.00S05/09-18690

1746.
Forslag til Kommuneplan 2009.
Kommunalbestyrelsen har på mødet den 13. maj 2009 behandlet udkast til visioner og handlinger i kommuneplanens hovedstruktur, kommuneplanens del 1. Kommuneplanforslag 2009
består at tre dele, som udover hovedstrukturen også omfatter
en ramme- og retningslinjedel og en redegørelsesdel. Kommuneplanforslag 2009 godkendes og fremlægges til offentlig høring i perioden 1. juli 2009 til 16. september 2009.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at Kommuneplanforslag 2009 godkendes og fremlægges til
offentlig høring i perioden 1. juli 2009 til 16. september
2009.
Øu. 1702. Kb. 1639.
Redegørelse
KL. 01.02.03P15/09-2688

ad 1746.

BLAD NR.
920

UDVALG
ØU 100609
FORMANDENS
INITIALER

1747.
Helhedsplan for Kirkebjerg Erhvervsområde - Brøndby/
Glostrup.
Teknisk Forvaltning fremlægger helhedsplan for ”Kirkebjerg en
levende bydel” og kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan
2005-2017 til endelig vedtagelse.
Forslag til helhedsplan for ”Kirkebjerg en levende bydel”, kommuneplantillæg nr. 9 for Kommuneplan 2005-2017 for Brøndby
Kommune og kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 20032015 for Glostrup Kommune, har været i offentlig høring.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at helhedsplanen ”Kirkebjerg en levende bydel” vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
TMu. 581.

ad 1747.

Redegørelse
KL. 01.00.05P15/08-9012

1748.
Affaldsplan 2009-2020.
Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal kommunen udarbejde en affaldsplan hvert 4. år. Udkast til kommunens affaldsplan for
2009-2020, der afløser affaldsplanen for perioden 2005-2016,
fremlægges til godkendelse. Efter Kommunalbestyrelsens behandling vil planen blive fremlagt til offentlig høring i perioden
fra den 24. juni 2009 til den 10. september 2009.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at forslag til Affaldsplan 2009-2020 godkendes og sendes i
offentlig høring i perioden fra den 24. juni 2009 til den 10.
september 2009 efter Kommunalbestyrelsens behandling.
TMu. 583.

ad 1748.

Redegørelse
KL. 07.00.01P15/08-180039

1749.
Nedgravning af beholdere for indsamling af papir og glas anlægsbevilling.
Teknisk Forvaltning ansøger om en anlægsbevilling på 940.000
kr. på det brugerfinansierede område til indkøb af beholdere for
indsamling af papir og glas i nedgravede beholdere.
Der er ikke afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 12. maj 2009 er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at kommunen afholder omkostninger til indkøb af beholdere til
papir og glas, og

ad 1749.
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at

der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på
940.000 kr. til indkøb af beholdere for nedgravning af papir
og glas, såfremt boligselskabet beslutter at gennemføre
projektet.
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen, idet 2. at tilføjes: "på det brugerfinansierede område" efter teksten:
…940.000 kr.
TMu. 584.
Redegørelse
KL. 07.01.05G00/09-16906

1750.
Diverse vandforsyningsarbejder - anlægsbevilling.
Teknisk Forvaltning ansøger om en anlægsbevilling på i alt
1.750.000 kr. til diverse vandforsyningsarbejder 2009.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 11. maj 2009 er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1.750.000
kr. til ”Diverse vandforsyningsarbejder i 2009”, og
at der gives negativt tillæg til rådighedsbeløb på 1.750.000 kr.
til ”Diverse vandforsyningsarbejder”.
TMu. 585.

ad 1750.

Redegørelse
KL. 13.02.11G00/09-19102

1751.
Kulturhuset Kilden, renovering og mindre bygningsændringer - anlægsbevilling.
Teknisk Forvaltning ansøger om anlægsbevilling på i alt
400.000 kr. til begyndende renovering og mindre bygningsændringer i Kulturhuset Kilden.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 12. maj 2009 er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at arbejdet udføres som beskrevet, og
at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til ”Kulturhuset
Kilden, renovering og mindre bygningsændringer”.
Kulturudvalget anbefaler indstillingen, idet følgende prioriteres:
Kortlåseordning, istandsættelse af gulv og vægge i foyeren og
transportabel teleslynge.
Ku. 315.
Redegørelse
KL. 82.18.00S05/09-18686

ad 1751.
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1752.
Schneeklothhallen, renovering af loft - anlægsbevilling.
Teknisk Forvaltning ansøger om en anlægsbevilling på 207.000
kr. til renovering af loftet i Schneeklothhallen.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2009.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 12. maj 2009 er vedlagt sagen.
Idræts- og Fritidsudvalget indstiller,
at arbejdet påbegyndes, og
at der gives en anlægsbevilling på 207.000 kr. til
”Schneeklothhallen, renovering af loft”.
IFu. 298.

ad 1752.

Redegørelse
KL. 82.18.00S05/09-19417

1753.
Langbjergskolen, nyt gulv i fællessal 1 og 2 - anlægsbevilling.
Teknisk Forvaltning ansøger om en anlægsbevilling på 400.000
kr. til lægning af nyt gulv i fællessal 1 og 2 på Langbjergskolen.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2009.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 12. maj 2009 er vedlagt sagen.
Idræts- og Fritidsudvalget indstiller,
at arbejdet udføres som foreslået, og
at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til ”Langbjergskolen, nyt gulv i fællessal 1 og 2”.
IFu. 299.

ad 1753.

Redegørelse
KL. 82.00.00S05/09-18012

1754.
Overflytning af Sejlerhuset fra Børneudvalget til Idræts- og
Fritidsudvalget.
Sejlerhuset er en kommunal institution under Børneforvaltningen. Sejlerhuset har haft en skiftende placering under Børneforvaltningen med placeringer under en fritidsklub, en skole/SFO, Pædagogisk Central og SSP. Nu foreslås en placering,
der giver bedre udnyttelsesmuligheder fremover. Overdragelsen
sker i givet fald med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2009
fra konto 032202 under Børneudvalget til Ungdomsskolens konti under Idræts- og Fritidsudvalget.
Børneforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 12. maj 2009 er vedlagt sagen

ad 1754.
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Børneudvalget indstiller,
at overflytning af Sejlerhuset pr. 1. januar 2009 fra Børneforvaltningen til Kultur- og Idrætsforvaltningen godkendes,
at der i 2009 gives en negativ tillægsbevilling (mindreudgift)
på 576.000 kr. til Børneudvalget, og
at mindreudgiften indarbejdes i budget 2010 og efterfølgende
år.
Idræts- og Fritidsudvalget indstiller,
at overflytning af Sejlerhuset pr. 1. januar 2009 fra Børneforvaltningen til Kultur- og Idrætsforvaltningen godkendes,
at der i 2009 gives en positiv tillægsbevilling (merudgift) på
576.000 kr. til Idræts- og Fritidsudvalget, og
at merudgiften indarbejdes i budget 2010 og efterfølgende år.
BØu. 614. IFu. 302.
Redegørelse
KL. 00.01.00Ø03/09-19430

1755.
Brøndbyvester Skole, bygningsfløj - anlægsbevilling.
Teknisk Forvaltning søger om anlægsbevilling på 300.000 kr. til
opstart af projektering af ny klassefløj ved Brøndbyvester skole.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2009
og 2010.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 12. maj 2009 er vedlagt sagen.
Børneudvalget indstiller,
at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til opstart af
projektering af ”Brøndbyvester Skole - bygningsfløj”.
BØu. 605.

ad 1755.

Redegørelse
KL. 82.06.00Ø22K10/08-14430

1756.
Asfaltbelægning ved skoler - anlægsbevilling.
Teknisk Forvaltning ansøger om anlægsbevilling på i alt
246.000 kr. til fortsat istandsættelse af asfalt i skolegårde på
kommunens skoler.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 12. maj 2009 er vedlagt sagen.
Børneudvalget indstiller,
at arbejdet udføres som beskrevet,
at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på
246.000 kr. til ”Skoler, asfaltbelægninger 2009”, og

ad 1756.
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at

der gives negativt tillæg til rådighedsbeløb på 246.000 kr. i
2009 til ”Asfaltbelægning ved skoler - rådighedsbeløb”.
BØu. 606.
Redegørelse
KL. 82.18.00S05/09-18693

1757.
Børnehuset Voldbo - ansøgning af midler til ombygning.
Børneforvaltningen, Børnehuset Voldbo, søger om etablering af
puslefaciliteter på et børnetoilet i forbindelse med omstrukturering af institutionens børnegrupper.
Teknisk Forvaltning oplyser, at dette arbejde kan udføres til en
samlet pris af 35.000 kr.
Teknisk Forvaltning foreslår, at udgiften afholdes af puljen for
ekstraordinær vedligeholdelse, mindre ombygninger samt særlige inventaranskaffelser.
Børneforvaltningens og Teknisk Forvaltnings redegørelse og
Centralforvaltningens udtalelsesskema af 11. maj 2009 er vedlagt sagen.
Børneudvalget indstiller,
at der gives en anlægsbevilling på 35.000 kr.,
at der i 2009 afsættes et rådighedsbeløb på 35.000 kr., og
at udgiften i 2009 finansieres ved en negativ tillægsbevilling
(mindreudgift) af rådighedsbeløbet på puljen til ekstraordinær vedligeholdelse, mindre ombygninger samt særlige inventaranskaffelser.
BØu. 607.

ad 1757.

Redegørelse
KL. 82.07.00S05/09-9094

1758.
Fælleskommunal tandregulering - anlægsbevilling.
Sagen blev udsat på Økonomiudvalgets møde den 5. maj 2009.
På Økonomiudvalgets møde blev der rejst en række spørgsmål
i forbindelse med behandling af sagen.
Social- og Sundhedsforvaltningen har besvaret spørgsmålene i
et tillægsnotat af 12. maj 2009, som er vedlagt sagen.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at Kommunalbestyrelsen meddeler tilsagn om at indgå i den
fælleskommunale tandreguleringsklinik,
at der i budget 2010 indarbejdes etableringsudgifter med
603.000 kr.,
at der i budget 2011 indarbejdes yderligere 3.419.000 kr. som
resterende del af anlægsudgiften, og
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at

driftsudgiften fra 2012 indarbejdes på baggrund af tilpasning af de kommunale driftsudgifter til tandplejen.
Øu. 1730.
Redegørelse
KL. 16.21.09S05/09-15120

1759.
Gildhøjhjemmet - redegørelse vedrørende klage fra personalet.
Sagen blev udsat på Økonomiudvalgets møde den 5. maj 2009.
Kommunalbestyrelsen modtog 15. april 2009 et klagebrev underskrevet af aftenpersonalet på demensafsnittet på ældrecentret Gildhøjhjemmet.
Personalet beskriver i brevet, at arbejdspresset og dermed det
psykiske arbejdsmiljø er blevet så presset, at det har konsekvenser for personalet og borgerne i afdelingen, idet afdelingen
siden 2008 har været hårdt ramt af besparelser.
I forlængelse af det aktuelle brev deltog ældrechefen og socialdirektøren i et møde med personalet fra afdelingen i maj måned. Ligeledes vil der blive iværksat aktiviteter, der kan ruste
personalet til at håndtere de problemer og frustrationer, det kan
medføre at gå fra et serviceniveau til et lavere.
Den stramme økonomistyring og dens afledte konsekvenser er i
øvrigt også gældende på kommunens øvrige plejecentre.
Ledelsen i Social- og Sundhedsforvaltningen har afholdt et møde med det berørte personale den 29. april 2009, hvor henvendelsen blev drøftet.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at redegørelsen tages til efterretning.
SOSu. 501. Øu. 1729.

ad 1759.

Redegørelse
KL. 81.01.01G01/09-15982

1760.
Glentemosen etape 1, inddækning af altangange og elevatortårne i ældreboligerne - anlægsregnskab.
Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for inddækning af altangange og elevatortårne i ældreboligerne Glentemosen etape 1:
Anlægsbevilling.............................................. 9.687.000,00 kr.
Forbrug .......................................................... 7.917.310,54 kr.
Mindreforbrug ................................................ 1.769.689,46 kr.
Anlægsudgiften på i alt 7.917.310,54 kr. inkl. moms fordeles i
en andel på 85,5%, der lånefinansieres og betales af beboerne
over huslejen, og en kommunalt finansieret andel på 14,5%.
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Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 12. maj 2009 er vedlagt sagen.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes.
SOSu. 504.
Redegørelse
KL. 82.20.00S05/09-14256

1761.
Regnskabstakster for 2008 og afregningstakster for 2009
på frit valg-området.
Èn gang årligt skal der foretages en beregning af, om taksterne
på frit valg-området det foregående år har været i overensstemmelse med omkostningsniveauet hos den kommunale leverandør. Endvidere skal der foretages en beregning af interne
og eksterne takster for 2009 for ydelserne personlig og praktisk
hjælp.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 14. maj 2009 er vedlagt sagen.
Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,
at de beregnede regnskabstakster for 2008 godkendes,
at de private leverandører som følge heraf efterbetales for
regnskabsåret 2008, som afholdes inden for Visitationens
bestående budgetramme til personlig og praktisk hjælp, og
at de fastsatte afregningstakster for 2009 godkendes med
virkning fra primo juli 2008 og meddeles de private leverandører.
SOSu. 505.

ad 1761.

Redegørelse
KL. 16.08.36S29/09-19745

1762.
Tøjvask for hjemmeboende uden vaskemaskine i hjemmet.
Sagen blev udsat på mødet i Kommunalbestyrelsen den 15.
april 2009.
Social- og Sundhedsudvalget behandlede på udvalgsmøde den
22. april 2009 en redegørelse om udbud af tøjvask for hjemmeboende. Her vurderede Social- og Sundhedsforvaltningen, at
der ikke var fagligt og økonomisk grundlag for at udbyde
opgaven. Forvaltningen modtog imidlertid nye oplysninger om,
at det er muligt alene at udbyde tøjvasken for hjemmeboende
borgere uden vaskemaskine i hjemmet. Det økonomiske
grundlag herfor er derfor undersøgt og forelægges her.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 12. maj 2009 er vedlagt sagen.
Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.
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Social- og Sundhedsudvalget indstiller,
at Kommunalbestyrelsen bibeholder den nuværende varetagelse af tøjvask for hjemmeboende udført af hjemmeplejen
og private leverandører efter frit valg-ordningen.
SOSu. 506. Øu. 1671. Kb. 1341.1612.
Redegørelse
KL. 00.01.00A10/08-197293

1763.
Arbejdsredskaber til rengøring hos hjemmeboende.
De medarbejdere, der udfører rengøringsopgaver i borgernes
hjem, har stor risiko for at udvikle muskel- og skeletskader.
Medarbejderne i hjemmeplejen anvender i dag de redskaber,
som borgeren stiller til rådighed. Redskaberne lever tit ikke op
til kravene, og det er ikke altid nemt at få borgerne til at indkøbe
det rette.
For at sikre et godt arbejdsmiljø og sikre medarbejdernes helbred foreslås det, at kommunen står for indkøb af microfiber,
der er særligt godt for arbejdsmiljøet.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 12. maj 2009 er vedlagt sagen.
Seniorrådet anbefaler indstillingen, idet det er forudsat, at der
ikke fragår tid hos borgerne.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,
at der indføres rengøring med microfiber i hjemmeplejen af
hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø og arbejdsvilkår,
at der i 2009 gives en tillægsbevilling på 360.000 kr. til indkøb
af arbejdsredskaber og vaskemaskiner,
at der i 2009 gives en tillægsbevilling på 7.000 kr. til løbende
driftsudgifter,
at merudgiften til de løbende driftsudgifter på 35.000 kr. til
drift af vaskemaskiner og fornyelse af klude og moppestykker indarbejdes i budget 2010 og efterfølgende år, og
at merudgiften i 2009 på 367.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.
SOSu. 507.

ad 1763.

Redegørelse
KL. 16.08.06A00/09-15526

1764.
Beskyttede boliger Brøndby Møllevej.
Sagen er udsat fra Social- og Sundhedsudvalgets møde den
19. november 2008.
Såfremt Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om ikke at
gennemføre ombygningen af boligerne på Brøndby Møllevej,
skal der træffes beslutning om 2 forhold:
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1. Hvad skal der ske med boligerne på Brøndby Møllevej?
2. Hvor og hvornår kan der opføres egnede boliger til yngre
fysisk handicappede borgere?
Social- og Sundhedsforvaltningens og Centralforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 13. maj
2009 er vedlagt sagen.
Seniorrådet anbefaler indstillingen.
Social- og Sundhedsforvaltningen og Centralforvaltningen
indstiller,
at der i første omgang opføres 12 nye boliger til yngre fysisk
handicappede,
at der i budget 2010 indarbejdes en anlægsudgift på
10.000.000 kr.,
at der i budget 2011 indarbejdes yderligere en anlægsudgift
på 12.049.000 kr., og
at boligerne på Brøndby Møllevej udstykkes til ejerboliger
med henblik på salg via offentligt udbud, efterhånden som
de nuværende beboere fraflytter boligerne.
Social- og Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen, idet
medlem Vagn Kjær-Hansen tager forbehold for 4. at.
SOSu. 431.508.
Redegørelse
KL. 82.20.00P05/08-56794

1765.
Fælles udviklingsprojekt på Vestegnen vedrørende forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme - tillægsbevilling.
Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger til godkendelse
Brøndby Kommunes deltagelse i et samarbejdsprojekt på Vestegnen vedrørende KOL og diabetesundervisning, medinddragelse af de praktiserende læger og diabetesundervisning på
andre sprog end dansk.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 13. maj 2009 er vedlagt sagen.
Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,
at det godkendes, at Brøndby Kommune deltager i samarbejdsprojektet,
at der i 2009 gives en tillægsbevilling på 55.000 kr. til lønning
af en kontaktperson, og
at der i 2009 gives en negativ tillægsbevilling på 55.000 kr. til
midler fra den regionale forebyggelsespulje.
SOSu. 514.
Redegørelse
KL. 16.00.00S03/09-19750
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1766.
Resultatrevision 2008.
Resultatrevisionen bliver offentliggjort på Jobindsats.dk hvert år
i marts måned for det foregående kalenderår, og det er hensigten, at Jobcentrene forholder sig til dens indhold i forbindelse
med udarbejdelsen af Beskæftigelsesplanen for det efterfølgende år.
Jobcenter Brøndby har kommenteret Resultatrevision 2008,
hvortil Det Lokale Beskæftigelsesråd har afgivet bemærkninger.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Beskæftigelsesudvalget indstiller,
at Resultatrevision 2008 godkendes.
Bsu. 307.

ad 1766.

Redegørelse
KL. 15.00.15P00/09-18684

1767.
Udbetaling af Ny Chance-resultatløn - tillægsbevilling.
I 2007 modtog Brøndby Kommune 50.000 kr. i tilskud for Ny
Chance til Alle indsatsen. Styregruppen vedrørende udmøntning af resultatløns-aftalen ”Ny Chance til Alle” ønsker nu at
benytte midlerne optjent i 2007. Tilskuddet modtaget i 2007 tilfaldt kassebeholdningen.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 11. maj 2009 er vedlagt sagen.
Beskæftigelsesudvalget indstiller,
at der i 2009 gives en tillægsbevilling på 50.000 kr. til anvendelse af tilskud modtaget i 2007, og
at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.
Bsu. 308.

ad 1767.

Redegørelse
KL. 15.20.00S03/09-19423

1768.
Aktivering af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere - tillægsbevilling.
Tillægsbevillinger i budget 2009 til udgifter på 2.046.000 kr. til
øget aktivering og tilsvarende indtægter ved øget refusion.
Siden midten af 2008 og op gennem starten af 2009 er ledigheden steget markant. Dette gælder også i Brøndby Kommune,
hvor kommunen i første omgang har mærket en større stigning
for kontanthjælpsmodtagere end for a-dagpengemodtagere.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 14. maj 2009 er vedlagt sagen.
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Beskæftigelsesudvalget indstiller,
at der indføres et todelt taxametersystem for aktivering af
kontanthjælpsmodtagere,
at taxameter 1 er på 22.320 kr. pr. årsaktiveret ud over 350
aktive kontanthjælpsmodtagere i match 4-5 og revalidender,
at taxameter 2 er på 37.200 kr. pr. årsaktiveret ud over 50 aktive kontanthjælpsmodtagere i match 1-3,
at taxametermidlerne tilføres beskæftigelsesmidlerne og anvendes til den yderligere aktivering,
at der i budget 2009 gives negativ tillægsbevilling på
2.046.000 kr. til merindtægter på statsrefusion,
at der i budget 2009 gives tillægsbevilling på 2.046.000 kr. til
øget aktivering af match 1-3, og
at ændringerne indarbejdes i budget 2010 og efterfølgende
år.
Bsu. 309.
Redegørelse
KL. 15.20.00S03/09-19431

1769.
Endelig vedtagelse af Lokalplan 230 for et område til speciallægeklinik ved Park Allé 160 og kommuneplantillæg nr.
15.
Teknisk Forvaltning fremlægger Lokalplan 230, som skal erstatte en del af Byplanvedtægt nummer 16 og Kommuneplan nr.
15, til endelig vedtagelse.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at Lokalplan 230 vedtages og offentliggøres,
at Kommuneplantillæg nr. 15 vedtages og offentliggøres, og
at der meddeles dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §
17, således at der kan opføres en bygning indenfor byggefeltet med de ændringer af udendørsarealerne, som lokalplanen giver mulighed for.
TMu. 592.
Redegørelse
KL. 01.02.05A50/09-2333

1770.
Brøndby Rådhus, renovering af bygningsdele - anlægsbevilling.
Teknisk Forvaltning ansøger om anlægsbevilling på i alt
2.200.000 kr. til begyndende renovering af bygningsdele, primært vinduer, på Brøndby Rådhus.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 3. juni 2009 er vedlagt sagen.
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Teknisk Forvaltning indstiller,
at arbejdet udføres som beskrevet, og
at der gives en anlægsbevilling på 2.200.000 kr. til ”Brøndby
Rådhus, renovering af bygningsdele”.
Redegørelse
KL. 82.20.03S05/09-18898

1771.
Oprettelse af kommunal døgninstitution i nuværende observationsskole Søvangs bygninger.
Børneudvalget har bedt Børneforvaltningen om at beskrive et
indhold for en mulig kommende døgninstitution samt beregne
økonomien på at bruge faciliteterne i den tidligere observationsskole Søvang på Bogø.
Børneforvaltningen har udarbejdet projektbeskrivelse for et
kommunalt døgntilbud i Søvangs bygninger med plads til 14
børn, heraf 2 akutpladser.
Børneforvaltningens redegørelse med bilag om specifikation af
økonomien er vedlagt sagen.
Børneforvaltningen indstiller,
at Børneudvalget tager stilling til, hvorvidt der skal arbejdes
videre med etablering af det nye tilbud ud fra projektbeskrivelsen.
Børneudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med forslaget.
BØu. 620.

ad 1771.

Redegørelse
KL. 16.03.00Ø02/09-21671

1772.
Helhedsplan for Brøndby Strand Centrum, kommuneplantillæg nr. 13 og miljørapport - endelig vedtagelse.
Helhedsplan for Brøndby Strand Centrum (Knudepunktet) med
tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan
2005 og miljørapport har været i offentlig høring. Teknisk Forvaltning fremlægger helhedsplan og kommuneplantillæg til endelig vedtagelse. Derudover redegøres kort for næste skridt i
planlægningen.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at helhedsplan for Brøndby Strand Centrum, kommuneplantillæg nr. 13 og miljørapport vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
Redegørelse
KL. 01.02.03P16/08-195362
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Lukket møde

1773.
Offentligt udbud - Park Allé 160.

ad 1773.

1774.
Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse.

ad 1774.
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