
Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Plusgiro: 3 43 41–8 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se

Bilaga KA 2010.142

Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-22

Reglemente gällande ”Snabb Slant” till ungdomsprojekt
i Malung-Sälens kommun.

Syfte
”Snabb Slant” ska möjliggöra för ungdomar mellan 15-25 år, och som bor inom Malung-Sälens
kommun, att förverkliga en idé eller ett projekt som har barn- och/eller ungdomar i Malung-Sälens
kommun som huvudsaklig målgrupp.

Idén eller projektet kan innefatta vad som helst som är förenligt med de grundläggande
demokratiska principerna om människors lika värde, om insatser mot våld och trakasserier och om
främjande av öppenhet och delaktighet.

”Snabb Slant” ska fylla Malung-Sälens kommun med skaparkraft och ungt entreprenörskap.

Villkor
1. Sökandena ska vara mellan 15 och 25 år och samtliga sökanden ska bo (vara folkbokförda) i

Malung-Sälens kommun.

2. Skriftlig ansökning ska lämnas in gemensamt av minst två (2) personer i förening. Ansökningen
ska innehålla en kort presentation av projektet, vilka insatser/åtgärder som ska genomföras,
målgrupp och hur projektet ska redovisas.

3. Projektet/aktiviteten ska vara formad utifrån en egen idé och ska komma andra unga (15-25 år) i
Malung-Sälens kommun till del.

4. Projektet/aktiviteten ska vara drogfritt.

5. ”Snabb slant” stödjer i första hand projekt som inte är knutet till en förening/organisation.

6. Projektet/aktiviteten ska genomföras på fri tid, och inte som en del av en aktivitet som
planeras/utförs/utvärderas under skoltid.

Handläggning/beredning/beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar, på förslag av budgetutskottet, ekonomisk ram för ”Snabb slant”.

Den ekonomiska ramen bör inte understiga 50 000 SEK per år.

2. Kommunkansliet tar emot och bereder inkomna ansökningar. Ansökningar kan ges in löpande
under året.

3. Kommunstyrelsens ordförande, eller den som denne i sitt ställe förordnar, beslutar om
beviljande av ”Snabb slant”.

4. Ett bidrag får högst vara 5 000 kr per projekt/aktivitet. Erhållet bidrag ska redovisas – aktivitet,
kostnad och resultat.

5. Ordföranden redovisar beslut om ”Snabb slant” i enlighet med den ordning som är gällande för
redovisning av beslut på delegation.


