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§ 12
Ansökan om bidrag till Spånga Marknad 2017
Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att avslå Spånga
företagarföreningens ansökan om 300 000 kronor i verksamhetsstöd
för att arrangera marknader på Spånga Torg 2017.
Ärendet
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade den 2 februari 2017 § 15, att
lämna ett bidrag på 90 000 kr till Spånga Företagarförening för 2017
års marknader i Spånga.
Spånga Företagarförening inkom den 30 mars 2017 med en ny
ansökan om ett bidrag på 300 000 kr för 2017 års marknader i Spånga.
Ansökan förtydligades via telefonsamtal 27 april 2017, och den nya
ansökan avser primärt att, tillsammans med tidigare beviljat bidrag,
finansiera en portabel scen för ett belopp som inte understiger 400 000
kronor.
Förvaltningen bedömer att det rör sig om stöd för en investering.
Tidigare praxis avseende stöd till marknader, är att ge bidrag för
driftkostnader och inte för att finansiera investeringar. Av det skälet
föreslår förvaltningen att ansökan avslås.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 13 april 2017.
Dnr 5.2-314/2017
Förslag till beslut
Stephan Gullberg m.fl. (MP), Anna Jonazon m.fl. (S) och Rashid
Mohammed (V) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom
förvaltningens förslag.
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
Ole-Jörgen Persson (M) ställde förslagen mot varandra och fann att
nämnden hade beslutat att anta MP+ S+V:s förslag.
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Reservation
Reservation anmäldes av Ole-Jörgen Persson (M), Dennis Wedin (M),
Markku Sirviö (M), Markus Brigander (M), Annika Rosenberg (M)
och Bengt Porseby (L) till förmån för eget förslag:
”Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att bevilja Spånga
företagarföreningens ansökan om 300 000 kronor i verksamhetsstöd
för att arrangera marknader på Spånga Torg 2017.
Samt därutöver anföra:
Vår uppfattning är att såväl Tensta som Spånga marknad(er) är viktiga
verksamheter i Spånga-Tensta. Båda fyller ett behov och ger
stadsdelen – såväl företag, som organisationer och individer – en
viktig plattform att synas och marknadsföra stadsdelen positivt.
Under flera års tid har stadsdelen beviljat stora bidrag till Tensta
marknad. Under de senare åren har även Spånga företagarförening
ansökt om medel för att arrangera marknaderna i Spånga. Vår
uppfattning är att det är viktigt för sammanhållningen i stadsdelen –
och för att stödja de positiva krafterna som finns oberoende av om de
är verksamma i den ena eller andra halvan av stadsdelen – att
stadsdelens stöd är så likvärdigt fördelat som möjligt.
Mot bakgrund av detta föreslår vi därför att bevilja Spånga
företagarförenings ansökan”.
Särskilt uttalande
Stephan Gullberg m.fl. (MP) och Anna Jonazon m.fl.(S) och Rashid
Mohammed (V) lade fram ett särskilt uttalande enligt följande:
”Särskilt uttalande

Stadsdelsnämnden ser positivt på att det arrangeras marknader i flera
delar av stadsdelen och uppskattar att marknadslivet i Spånga växer.
I år har stadsdelsnämnden anslagit 90 000 kronor till Spånga
Marknads marknader.
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Stadsdelsnämnden hjälper även till med arbetskraft för att i sommar
rusta upp och restaurera marknadsbord samt tygtak. I samverkan med
bordägarna förlägger stadsdelsförvaltningen under sommaren 2017 en
handledare samt feriejobbare för att restaurera och bygga nya bord för
stadsdelens marknader. Vi bidrar på så sätt med resurser, medan andra
sponsorer och aktörer bidrar med material. Kostnad för förvaltningen
för feriearbeten är cirka 200 000 kronor.
Stadsdelsnämnden tar för givet att Spånga Marknad i höst inkommer
med ansökan för stöd för 2018 års marknader”.

