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§ 13
Rapport Tensta Marknad 2015
Beslut
Att stadsdelsnämnden beslutar om att återremittera rapport Tensta
marknad 2015
Att därutöver tillägga.
Majoriteten återremitterar rapporten, och uppdrar åt förvaltningen att
komplettera rapporten med en utvärdering av stadsdelens medverkan
på marknaden, samt en redovisning av hur återrapporteringen till
förvaltningen skett, i enlighet med nämndens tidigare fattade beslut
kring stödet till Tensta marknad.
Ärendet
Årets marknad 5-6 september, som anordnas av Tensta
Marknadskommitté, blev den 28:e marknaden i rad.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd stödjer marknaden i syfte att ge en
positiv bild av stadsdelen samtidigt som boende och besökare ges tillfälle
till att umgås och ha trevligt.
I år har cirka 630 personer arbetat under marknadsdagarna som hade
uppskattningsvis 50 000 besökare.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beviljade 190 000 kronor i
föreningsbidrag till Tensta marknad 2015 som redovisas i rapporten.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 13 januari 2016.
Dnr 1.2.6-117/2015
Förslag till beslut
Ordföranden Awad Hersi m.fl. (MP), Anna Jonazon m.fl. (S), Rashid
Mohamed (V) lade fram ett eget förslag till beslut och föreslog att
nämnden skulle ställa sig bakom det.
Vice ordföranden Ole-Jörgen Persson m.fl. (M) och Bengt Porseby
(L) lade fram ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden
skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång
Ordföranden ställde återremissyrkandena mot varandra och fann att
nämnden hade beslutat att anta MP+S+V:s förslag.
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Reservation
Reservation anmäldes av vice ordföranden Ole-Jörgen Persson (M),
Dennis Wedin (M), Markku Sirviö (M), Markus Birgander (M),
Naemi Karlsson (M) och Bengt Porseby (L) till förmån för
förvaltningens förslag.
”Förslag till beslut
Att återremittera rapporten.
Att uppdra åt förvaltningen att återkomma med en oberoende
utvärdering av Tensta marknad gällande ekonomi, måluppfyllelse,
delaktighet och organisation
Samt därutöver anföra:
Tensta marknad fyller en viktig funktion i stadsdelen. Marknaden drar
till sig människor från hela Stockholm och artister och underhållare
från stora delar av världen.
Stadsdelen ger ett icke obetydligt ekonomiskt stöd till marknaden,
både i form av direkta bidrag så väl som resurser i form av arbetskraft
etc. De senare åren var tanken att minska det stödet så att föreningarna
själva kunde ta ett större ansvar för marknadens genomförande, men
från och med 2015 har det ekonomiska stödet och stadsdelens
engagemang snarare ökat i omfattning.
Vi menar det är viktigt att en oberoende genomgång görs av
marknadens ekonomi, styrning, huruvida marknaden når upp till
nämndens krav på måluppfyllelse och innehåll samt ett förslag på hur
marknaden ska drivas i framtiden. Den ekonomiska genomgången bör
göras av oberoende, auktoriserade revisorer”.

