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Riktlinjer för Kumla kommuns miljö- och 

byggnadspris 

Prisets syfte 

Kumla kommuns miljö- och byggnadspris delas ut för att uppmärksamma 
personer, skolklasser, företag, föreningar eller organisationer som antingen på 
står för en värdefull insats inom miljöområdet eller för att belöna och uppmuntra 
särskilt värdefulla insatser inom byggnadsvården och byggnadskulturen. 
 
Priset ska leda till att stimulera och utveckla miljöarbetet och intresset för 
arkitektur och bevarande i Kumla kommun. 

Vem kan tilldelas priset? 

Personer som är bostatta i Kumla kommun, eller som har annan särskild 

anknytning till kommunen, skolklasser, företag, föreningar och organisationer 

som är etablerade i kommunen kan tilldelas priset. 

Priset ska i första hand uppmärksamma insatser genomförda under föregående 
år.  

Hur ofta delas priset ut? 

Priset delas ut årligen till en eller flera mottagare. Om lämplig pristagare saknas 

för aktuellt år saknas kan nämnden avstå från att utse pristagare för det året. 

Nominering av pristagare 

Medborgare i Kumla kommun, med undantag för ledamöter och ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden, har möjlighet att lämna förslag till pristagare.  
 
Annonsering sker på kommunens hemsida och på sociala medier. 

Arbetsgrupp 

Inkomna förslag bedöms i arbetsgrupp bestående av verksamhetschef för miljö- 

och bygg, miljösamordnare och stadsarkitekt. Miljösamordnare  är 

sammankallande av arbetsgruppen.  

Arbetsgruppens förslag överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.  



 

 
 

Pris 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om vem eller vilka som ska tilldelas 
kommunens miljö- och byggnadspris. 

Priset utgörs av en prissumma på om en tiondels prisbasbelopp, eller en 
konstprodukt till samma värde, samt diplom och blommor. 
 
Priset delas ut av samhällsbyggnadsnämnden senast i samband med nämndens 
sista sammanträde innan sommaren. 
  



 

 
 

Bedömningskriterier 

Miljöpriset 

Priset tilldelas den som på bästa sätt främjar utvecklingen till en långsiktigt 

hållbart samhälle, exempelvis genom att: 

 Använda ny miljöteknik 
 Använda sig av miljövänlig (ekologiskt uthållig) produktion 
 Genomföra insatser i harmoni med naturens kretslopp, exempelvis inom 

avfallsområdet 
 Genomföra naturvårdande insatser, såsom bevarande av biologisk 

mångfald och fauna- och floravårdande insatser 
 Informera om kommunens miljö och natur 
 Främja en säker och trygg livsmiljö, miljöanpassade och energieffektiva 

bostäder och giftfria utemiljöer  
 Främja ren luft, minska genomfartstrafiken genom centrala Kumla, 

bevara grönområden och levande odlings- och skogslandskap  
 Använda sig av miljöanpassade transporter 
 Underlätta för biologisk mångfald, skydd och skötsel av landskapet och 

skapa förutsättningar till myllrande våtmarker  

Byggnadspriset 

Priset delas ut till den som på bästa sätt vårdar och bevarar byggnader och/eller 

hela miljöer eller tillskapar ny intressant arkitektur i samklang med 

omgivningen, exempelvis genom att: 

 Tillföra kommunen hög kvalitet i arkitektur och/eller design genom nya 
projekt 

 Genomföra konkreta insatser för god byggnadskultur inom Kumla 
kommun  

 Varsamt renovera och bygga om eller andra åtgärder för bevarande av en 
värdefull byggnad 

 Uppföra av en ny byggnad med en väl anpassad eller arkitektonisk 
intressant utformning  

 Dokumentera kulturhistoriskt intressanta byggnader och/eller 
bebyggelsemiljöer 

 
 

 


