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Regler för En snabb slant 
 

Vad är En snabb slant?  
• En snabb slant är ett stipendium som kan ges till unga mellan 18 och 25 år för att 
skapa och driva egna konst- och kulturprojekt. 

• En snabb slant kan ges till projekt som är publika och som äger rum i Göteborg. 

 

Tid för ansökan och beslut 
• Ansökan kan ske löpande under året, men ska ha inkommit senast en månad 
innan arrangemanget genomförs. 

• En snabb slant kan beviljas högst två gånger per person och år. 

• Beslut om En snabb slant fattas senast tre veckor efter att ansökan har inkommit. 

 

Vem kan söka stöd? 
• Personer mellan 18 och 25 år folkbokförda i Göteborgs Stad kan beviljas En 
snabb slant. 

 

Ansökan om stöd 
• Ansökan om En snabb slant sker via en e-tjänst på stadens hemsida inom 
angiven tid och enligt kulturförvaltningens instruktioner. 

 

Ekonomi 
• En snabb slant kan beviljas från 2 000 kr till 20 000 kr per projekt. 

 

Avgränsningar 
En snabb slant ges inte:  

• till projekt som kan bära sig ekonomiskt utan kulturstöd, 

• i efterhand eller för att täcka förlust, 

• mer än en gång för samma projekt, 
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• till projekt som inte riktar sig till en publik, 

• till projekt som huvudsakligen kan definieras som medieutgivning, såvida inte 
projektet har ett tydligt konstnärligt innehåll och en stark lokal förankring, 

• till arrangemang/projekt som är en del av skola, högskola eller annan utbildning, 

• till lön för eget arbete, 

• till projekt som tillhör löpande verksamhet. 

 

Krav för den som beviljas stöd 
Person som har beviljats En snabb slant ska:  

• meddela förvaltningen omedelbart om ett projekt skjuts upp eller avsevärt förändras, 

• återbetala stipendiet om projektet läggs ner eller om medel inte används, 

• kommunicera till förvaltningen när och var publika aktiviteter äger rum, 

• i kommunikation kring projektet ange att stöd har beviljats från Göteborgs Stad, 
enligt förvaltningens instruktioner, 

• redovisa stipendiet senast en månad efter att projektet avslutats. 

 

Regler antagna av Göteborgs Stads kulturnämnd 2018-11-27. 
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