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2.
Oversigt ultimo januar 2010 over budgetændringer for
2010.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at oversigten godkendes.

ad 2.

Redegørelse
KL. 00.01.00Ø10/10-3231

3.
Restanceoversigt ultimo december 2009.
Centralforvaltningen fremlægger oversigt pr. 31. december
2009 til godkendelse.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at oversigten godkendes.

ad 3.

Redegørelse
KL. 25.45.01P05/09-16132

4.
Økonomisk redegørelse pr. 31. december 2009.
Centralforvaltningen fremlægger økonomisk redegørelse pr. 31.
december 2009.
Redegørelsen har til formål at give et overblik over kommunens
økonomiske situation, fortrinsvis med udgangspunkt i registrerede forhold pr. 31. december 2009.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at redegørelsen tages til efterretning.
Redegørelse
KL. 00.01.00S08/09-17104

ad 4.
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5.
Uerholdelige restancer 2009 - afskrivning.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at restancerne afskrives.

ad 5.

Redegørelse
KL. 00.01.00Ø07/10-3228

6.
Budget 2011 - 2014 - tidsplan og retningslinjer.
Centralforvaltningen fremlægger tidsplan og retningslinjer (underbilag B) for udarbejdelse af budget 2011 og budgetoverslagsårene 2012-2014.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at tidsplan og retningslinjer (underbilag B), herunder principper for beregninger godkendes.

ad 6.

Redegørelse
KL. 00.01.00Ø02/10-1975

7.
Erhvervsdækningsafgifter vedrørende ejendom i Priorparken.
Som følge af afgørelse fra vurderingsankenævnet nedsættes
erhvervsdækningsafgiften vedrørende ejendommen Priorparken 385 for årene 2008/2009.
Tilbagebetalingen udgør inkl. rentegodtgørelse 4.209.000 kr.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at der gives tillægsbevilling på 3.660.000 kr. vedrørende tilbagebetalingen af erhvervsdækningsafgifter for skatteårene 2008 og 2009,
at der gives tillægsbevilling på 549.000 kr. til dækning af rentegodtgørelse, og
at tilbagebetalingen på i alt 4.209.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

ad 7.

Redegørelse
KL. 25.02.03S03/10-2840

8.
Punktet udgår.

ad 8.

BLAD NR.
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9.
Fortegnelse over bemyndigelser til borgmester, udvalg og
administration.
Der fremlægges forslag om, at fortegnelse over bemyndigelser
til borgmester, udvalg og administration godkendes.
Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg
fremgår af styrelsesloven og Brøndby Kommunes styrelsesvedtægt. Forvaltningerne udfører arbejdet på vegne af det politiske
niveau efter de generelle og konkrete retningslinjer, der er politisk udstukne.
Forslag til fortegnelse over bemyndigelser til borgmester, udvalg og administration skal erstatte fortegnelsen fra 1996 og
supplere ovenstående ved at redegøre for de tilfælde, hvor
kompetencen til at træffe afgørelser på et område er videregivet
fra et niveau til et andet.
Centralforvaltningens redegørelse samt forslag til fortegnelse
over bemyndigelser til borgmester, udvalg og administration er
vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at det fremlagte forslag til fortegnelse over bemyndigelser til
borgmester, udvalg og administration godkendes.

ad 9.

Redegørelse
KL. 00.15.15A21/09-21832

10.
Valgdistrikter - ændring af antal.
Centralforvaltningen fremlægger forslag om at ændre antallet af
valgsteder i kommunen fra 7 til 5 valgsteder. Forslaget lyder på
at have valgsteder følgende steder:
Brøndbyvester Skole, Tjørnehøjhallen, Lindelundsskolen, Nørregårdsskolen og Kulturhuset Brønden.
Samtidig fremlægges forslag om at indføre digitale valglister på
samtlige valgsteder. Det kræver nogle nødvendige elinstallationer på Lindelundsskolen. Udgifterne på knap 10.000 kr. til elinstallationerne afholdes over valgkontoen.
Centralforvaltningens redegørelse og forslag til vejinddeling til
valgstederne er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at fremtidige valg og afstemninger afholdes på Brøndbyvester
Skole, Tjørnehøjhallen, Lindelundsskolen, Nørregårdsskolen og Kulturhuset Brønden,
at forslag til vejinddeling til valgstederne godkendes, og
at der indføres digitale valglister på samtlige valgsteder.
Redegørelse
KL. 84.00.00P21/10-2400

ad 10.
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11.
Postfunktionærernes Andels-Boligforenings afdelingsbestyrelse - repræsentant.
Fornyet behandling.
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit konstituerende møde
den 14. december 2009 at udpege Martin Hartvig som repræsentant af Postfunktionærernes Andels-Boligforenings afdelingsbestyrelse.
Afdelingen har efterfølgende meddelt, at de ikke ønsker en repræsentant tilknyttet bestyrelsen, medmindre det er et kommunalbestyrelsesmedlem.
Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om der i stedet ønskes udpeget en anden repræsentant, eller om man vil frafalde.
Kb. 51.

ad 11.

KL. 00.01.00A23/09-36335

12.
Handicaprådet - ændring af vedtægter samt udpegning af
medlemmer.
Fornyet behandling.
Kommunalbestyrelsen udsatte på sit konstituerende møde den
14. december 2009 udpegningen af medlemmer til Handicaprådet.
Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet forslag til ændring af Handicaprådets vedtægter, sådan at man ved udpegningen af medlemmer, der repræsenterer Kommunalbestyrelsen, kan foretage en mere valgfri udpegning blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.
De reviderede vedtægter fremlægges til godkendelse.
Handicaprådet består af 6 medlemmer. 3 medlemmer indstillet
af Danske Handicap organisationer (DH) samt 3 medlemmer fra
Kommunalbestyrelsen.
Handicaprådet er placeret under Social- og Sundhedsudvalget,
jf. § 15 i Brøndby Kommunes styrelsesvedtægt.
I vedlagte brev af 8. november 2009 fra DH Brøndby fremgår,
hvilke personer foreningen har indstillet til Handicaprådet.
DH Brøndby har indstillet følgende:
Medlem
Suppleant
Torben Olsen (LEV)
Susan Augustiniak (LEV)
Rene Sahlberg (diabetesforen) Lizzie Henriksen (diabetesforen)
Helle Larsen (landsf. autisme) Kirsten Rostgaard Plannthin
(stomiforen COPA)
Kommunalbestyrelsen skal godkende, at disse personer bliver
medlemmer af rådet.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og forslag til
ændrede vedtægter er vedlagt sagen.
Social- og Sundhedsforvaltningen og Centralforvaltningen
indstiller,
at de ændrede vedtægter godkendes,
at DH Brøndbys indstilling af medlemmer og stedfortrædere
godkendes, og
at der udpeges 3 medlemmer og stedfortrædere blandt Kommunalbestyrelsens egne medlemmer.
Kb. 58.

ad 12.
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Redegørelse
KL. 16.00.08A16/09-36409

13.
Strandens Forsamlingshus - driftsregnskab 2008.
Foreningen Strandens Forsamlingshus har fremsendt driftsregnskab vedrørende forsamlingshusets drift i 2008 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.
Ifølge den, mellem kommunen og forsamlingshuset, indgåede
lejeaftale skal driftsoverskud overføres til kommunens kasse.
Driftsregnskabet udviser i dette indkomstår et underskud på
39.841 kr.
Underskuddet kan henføres til den fortsatte udvikling, vedligeholdelse samt forbedringer i forsamlingshuset og bestyrerboligen.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at regnskab for 2008 godkendes.

ad 13.

Redegørelse
KL. 82.16.00S55/10-3076.

14.
Salg af energibesparelser.
Lovgivningen fastlægger regler om energispareydelser i net- og
distributionsvirksomheder. Reglerne betyder, at det kan være
attraktivt for net- og distributionsvirksomheder at deltage i arbejdet med at gennemføre en energispareaktivitet, idet virksomheden kan få tilskrevet værdien af besparelsen. Energibesparelser i kommunale ejendomme har altså en mulig markedsværdi, og der har været ført forhandlinger med interesserede
firmaer og kontraktforslag med et af dem.
Teknisk Forvaltning orienterer om, at der sker ændringer i lovgrundlaget for disse energiselskabers arbejde, herunder hvordan de kan yde tilskud og rådgivningsbistand, hvorfor vi efter
gensidig forståelse har besluttet at afvente endelig kontraktudformning, indtil konsekvenserne af disse ændringer er afklaret.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at redegørelsen tages til efterretning.
Redegørelse
KL. 82.09.00P20/08-82525

ad 14.
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15.
Forslag til Busplan 2011 for Brøndby Kommune.
Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til Busplan 2011, som
indstilles til godkendelse med henblik på udsendelse i høring.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at forslag til Busplan 2011 godkendes med henblik på udsendelse i høring medio februar til medio marts 2010.
TMu. 2.

ad 15.

Redegørelse
KL. 13.05.16P15/09-42014

16.
Byggesagsgebyrer.
Med den ny byggelov af den 1. januar 2009 blev kommunerne
pålagt at sikre overensstemmelse mellem kommunens udgifter
og indtægter på byggesagsområdet.
Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til ny kategorisering, reviderede byggesagsgebyrer samt forslag om, at kommunalt
byggeri fremover også opkræves gebyr for byggesagsbehandling.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at kategorierne for byggesagsbehandling ændres som beskrevet i redegørelsen,
at byggesagsgebyrerne for 2010 godkendes som forelagt
frem til primo 2011, hvor Teknisk Forvaltning igen vil fremlægge et nyt årsregnskab og evt. forslag til reviderede byggesagsgebyrer, og
at der opkræves gebyr for byggesagsbehandling af kommunalt byggeri.
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen med stemmerne 3-2. Franz Hansen og Arno Hurup Christiansen stemmer
imod og foreslår, at stigningen halveres i 2010.
Det præciseres, at indtægterne tilfalder kommunens kasse.
TMu. 3.
Redegørelse
KL. 02.00.06S29/09-47428

ad 16.
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17.
Vestegnssamarbejdets fælles høringssvar til Movias trafikplan 2009.
Vestegnssamarbejdets fælles høringssvar til Movias trafikplan
2009 fremlægges til godkendelse.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at Vestegnssamarbejdets fælles høringssvar til Movias trafikplan 2009 godkendes.
TMu. 5.

ad 17.

Redegørelse
KL. 13.05.16P15/09-42014

18.
Lokalplan 113B for et område ved Nygårds Plads.
Teknisk Forvaltning fremlægger lokalplan 113B for et område
ved Nygårds Plads til endelig vedtagelse.
Lokalplanen giver mulighed for etablering af et mindre butikscenter, bestående af en ny bygning med stor dagligvarebutik,
mindre butikker og lokaler til liberalt erhverv, ombygning af eksisterende bygning (Kernen) til butikker, cafeer mv. samt mulighed for opførelse af P-hus vest for Kernen.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at lokalplan 113B vedtages endeligt med en indføjelse i lokalplanens redegørelsesdel omkring Museumslovens § 27.
TMu. 7.

ad 18.

Redegørelse
KL. 01.02.05P16/09-40811

19.
Lokalplanforslag 402A for kolonihaverne i Den Grønne Kile.
Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til lokalplan 402A for kolonihaverne i Den Grønne Kile samt forslag til kommuneplantillæg nr. 1 til godkendelse med henblik på, at forslag til lokalplan
og kommuneplantillæg bliver sendt i høring.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at forslag til lokalplan 402A for kolonihaverne i Den Grønne
Kile og forslag til kommuneplantillæg nr. 1 til kommuneplan
2009 vedtages og sendes til høring i perioden fra den 24.
februar 2010 til den 21. april 2010.
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen. Forslagets
bestemmelser om nyttehaver koordineres med tidligere ØU-sag
om lejeaftaler for nyttehaverne.
TMu. 8.
Redegørelse
KL. 01.02.05P20/09-43231

ad 19.
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20.
Ændring af starttidspunkt for indsamling af haveaffald.
For at sikre en mere rationel indsamling af haveaffald foreslår
Teknisk Forvaltning, at Renoflex får mulighed for at indsamle
haveaffald fra kl. 6.00 i stedet for som nu fra kl. 7.00.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at starttidspunkt for indsamling af haveaffald ændres fra kl.
7.00 til kl. 6.00, og
at ændringen indskrives i tillæg 4, Haveaffald fra husholdninger.
TMu. 11.

ad 20.

Redegørelse
KL. 07.01.18P24/09-36395

21.
Kvalitetsstyring - beretning 2009.
Teknisk Forvaltning fremlægger ”kvalitetsstyring på natur- og
miljøområdet - beretning om indsats og resultater” til godkendelse.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at beretningen om indsats og resultater godkendes.
TMu. 13.

ad 21.

Redegørelse
KL. 00.15.12K07/09-48721

22.
Vedligeholdelse af broer og tunneller 2010 - anlægsbevilling.
Teknisk Forvaltning søger om anlægsbevilling på 4.800.000 kr.
til vedligeholdelse af broer og tunneller.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at reparation af broer og tunneler udbydes i indbudt licitation,
at tildelingskriteriet er den laveste pris blandt de konditionsmæssige bud,
at formanden for Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at
acceptere forslaget til entreprenør og forslag til mindre ændringer, bygværkerne imellem, indenfor den samlede økonomiske ramme,
at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 4.800.000
kr. til ”Vedligeholdelse af broer og tunneller 2010”, og
at der gives negativt tillæg til rådighedsbeløb på 4.800.000 kr.
til ”Stier og tunneller”.
TMu. 14.
Redegørelse
KL. 05.03.06S05/09-46859

ad 22.
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23.
Belysning ved Brøndby Stadion - anlægsbevilling.
Teknisk Forvaltning søger om en anlægsbevilling på 944.000
kr. til belysning foran Brøndby Stadion.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 944.000
kr. til ”Belysning ved Brøndby Stadion”,
at der gives negativt tillæg til rådighedsbeløb på 526.000 kr. til
”Belysning ved Brøndby Hallen”, og
at der gives negativt tillæg til rådighedsbeløb på 418.000 kr. til
”Modernisering af vejbelysning”.
TMu. 15.

ad 23.

Redegørelse
KL. 05.01.12S05/09-42152

24.
Lovliggørelse af bump, 2. etape - anlægsbevilling.
Teknisk Forvaltning søger om anlægsbevilling på 1.025.000 kr.
til lovliggørelse af bump på offentlige veje.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1.025.000
kr. til ”Lovliggørelse af bump, 2. etape”, og
at der gives negativt tillæg til rådighedsbeløb på 1.025.000 kr.
til ”Lovliggørelse af bump”.
TMu. 16.

ad 24.

Redegørelse
KL. 05.13.10S05/09-42160

25.
Øget vejvedligeholdelse, tilgængelighed og buslæskure anlægsbevilling.
Teknisk Forvaltning søger om anlægsbevilling på 2.000.000 kr.
til øget vejvedligeholdelse, tilgængelighed og buslæskure.
Der er ikke afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten for
2010.
Projekterne søges finansieret via de nye lånemuligheder, som
er opstået i forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2010.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2.000.000
kr. til ”øget vejvedligeholdelse, tilgængelighed og
buslæskure”, og

ad 25.
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at

projekterne søges finansieret via de nye lånemuligheder,
som er opstået i forbindelse med vedtagelse af finansloven
for 2010.
TMu. 17.
Redegørelse
KL. 05.01.08S05/09-45310

26.
Etablering af cykelsti og midterheller på Brøndbyøster Boulevard - anlægsbevilling.
Teknisk Forvaltning søger om anlægsbevilling på 2.118.000 kr.
til Trafikhandlingsplan 2010. Teknisk Forvaltning foreslår, at der
etableres cykelsti og midterheller på Brøndbyøster Boulevard.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2.118.000
kr. til cykelsti og midterheller på Brøndbyøster Boulevard,
at der gives negativt tillæg til rådighedsbeløb på 1.623.000 kr.
til ”Trafikhandlingsplan”, og
at der gives negativt tillæg til rådighedsbeløb på 495.000 kr. til
”Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove”.
TMu. 18.

ad 26.

Redegørelse
KL. 05.13.10S05/09-45827

27.
Renovering af vandledninger 2010 - anlægsbevilling.
Teknisk Forvaltning søger om en anlægsbevilling på 5.000.000
kr. til renovering af vandledninger.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at renovering af vandledninger udbydes i indbudt licitation til
fire entreprenører,
at tildelingskriteriet er laveste bud,
at formanden for Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at
tildele arbejdet indenfor den økonomiske ramme,
at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 5.000.000
kr. til ”Renovering af vandledninger 2010”, og
at der gives negativt tillæg til rådighedsbeløb på 5.000.000 kr.
til ”Diverse vandforsyningsarbejder - rådighedsbeløb“ i
2010.
TMu. 19.
Redegørelse
KL. 13.02.11P20/09-44034

ad 27.
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28.
LEAN projekt til byggesagsbehandling - anlægsbevilling.
Teknisk Forvaltning søger om en anlægsbevilling på 250.000
kr. til gennemførelse af LEAN projekt inden for byggesagsområdet.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til ”LEAN projekt til byggesagsbehandling”.
TMu. 20.

ad 28.

Redegørelse
KL. 83.15.04Ø05/10-1413

29.
Sundhedspolitik og handleplan 2010.
Med udgangspunkt i Sundhedsstrategien fra 2006, Sundhedspolitik og handleplan fra 2009, regionens sundhedsprofil,
KRAM-profilen og drøftelser i sundhedsstrategigruppen har Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet vedlagte forslag til
”Sundhedspolitik og handleplan 2010”.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Seniorrådet anbefaler indstillingen. Aktiviteterne for ældre bør
placeres i dagtimerne og centralt samt i tilknytning til offentlige
transportmidler.
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at forslag til ”Sundhedspolitik og handleplan 2010” godkendes.
Social- og Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen, idet udvalget ønsker status på udvalgets møde i juni.
SOSu. 4.
Redegørelse
KL. 16.00.00P16/10-1107

ad 29.
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Lukket dagsorden

30.
Kulturpris 2009.

ad 30.

31.
Tilbud fra Realdania om bistand til Ringbysamarbejdet
langs Ring 3 - anlægsbevilling.

ad 31.

32.
Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse.

ad 32.
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