
 
 
En Snabb Slant 
 
 
PROJEKTREDOVISNINGEN 
När projektet väl är genomfört vill vi få in en kort redovisning av hur det gick. I redovisningen beskriver du vad 
som fungerad bra respektive dåligt och vilka intäkter och utgifter du haft. Projektredovisningen ska genomföras 
med en särskild blankett som skickas ut till alla som beviljas En Snabb Slant eller till den person som står som 
kontaktperson för projektgruppen. Redovisningen måste lämnas in till oss senast en månad efter att projektet 
har genomförts. Redovisningsblanketten finns också att hämta på www.barbacka.se 
 
 

NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ 
 
Polistillstånd 
För tillställningar på offentliga platser behövs det i regel polistillstånd. Kontakta polismyndigheten i god tid före 
projektet. Tfn 11414. 
 

Skatter och avgifter 
Om gager eller andra löner för arbetsinsatser ska betalas ut är det viktigt att se till att regler för skatter och 
avgifter följs. Betalar du ut högst 999 kronor under ett år till en privatperson behöver du inte göra skatteavdrag 
eller betala in arbetsgivaravgifter. Du behöver inte heller lämna någon kontrolluppgift. 
 
Om du ska betala ut över 999 kronor under ett år till en privatperson har du ansvar för att skatt och 
arbetsgivaravgifter betalas. Har den du anlitar F-skattsedel behöver du dock inte göra någonting. Företagaren 
sköter då själv inbetalningen av skatt och avgifter. Om du ska betala ut större belopp än 999 kronor är det 
därför oftast att föredra att anlita personer som har F-skattsedel. 

 
Affischering 
Ska man sätta upp affischer i staden ska detta göras på de anslagstavlor som är avsedda för detta. Affischering 
på elskåp är förbjudet och kan leda till böter. 
 

Ekonomisk kalkyl 
Försök att ha en budget som går att justera om det skulle ske särskilda förändringar som kan påverka ditt 
projekt. Se över vilka eventuella utgifter du skulle kunna minska om du t. ex. inte får så mycket bidrag som du 
räknat med, så slipper du gå med förlust. 
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