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Vad är Snabb slant? 

Vad innebär det att vara coach? 

Alla ungdomar som får snabb slant-bidrag ska antingen bli tilldelade en coach av 

ungdomssamordaren eller skaffa sig en på egen hand. Rollen som coach kan skifta en hel del 

beroende på ungdomens behov av stöd och hjälp. En del ungdomar är ganska självgående 

medan andra har svårare att driva på arbetet. Ibland efterfrågas en specifik kompetens medan 

andra söker efter ett bollplank som kan coacha, stötta och peppa mer generellt. 

 

Ansökan  

Som coach ska du vara behjälplig i ansökan om behovet finns. Ansökan görs digitalt via 

kommunens hemsida, www.varmdo.se/snabbslant  

 

På hemsidan hittar du även en exempelansökan.  

 

Ungefärlig handläggningstid: 

Ansökan tas emot av 

ungdomssamordnaren som ber om 

eventuella kompletterande uppgifter, detta 

sker inom 2 veckor. → 

Ansökan godkänns och projektet kan 

påbörjas. Pengarna betalas ut efter ca 2 

veckor. → 

 

Under projektets gång 

• Kontakta ungdomen i början och gå igenom förväntningar och önskemål.  

• Informera om att spara kvitton för redovisning. 

• Informera om att ta bilder, filmer och annat material som kan vara betydelsefullt i 

redovisningen.  

• Var tillgänglig för ungdomen. 

• Förmedla kontakter  och relevanta kunskaper som kan tänkas vara till hjälp.  

 

Redovisning 

Alla som får Snabb slant skall redovisa sitt projekt senast 2 veckor efter genomfört projekt. 

Detta görs via redovisningsformuläret som finns här, www.varmdo.se/snabbslant. Som coach 

ska du vara behjälplig i redovisningen om behovet finns.  

 

Kontakt Snabb slant 
Ansvarig handläggare är kommunens ungdomssamordnare 

Vid frågor kontakta:  

CarlFredrik.Stefansson@varmdo.se 
08-570 470 87 
070-286 97 88 
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