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Statuter för utdelande av Vaggeryds kommuns miljövårdspris 
 
§ 1 Inledande bestämmelser 
 
Vaggeryds kommuns miljövårdspris bör årligen utdelas till den eller de 
som utmärkt sig på ett ur miljösynpunkt förtjänstfullt sätt genom en åt-
gärd, uppfinning, rutinändring eller opinionsbildning. 
Pris kan också utgå för att stimulera till insatser, åtgärder och kunskaper 
inom miljövården. 
 
Medvetna, varaktiga och långsiktiga förtjänster till miljövårdsarbetet 
skall härvid väl särskilt uppmärksammas. 
 
Priset kan utdelas till företag i kommunen, enskilda personer, organisa-
tioner, föreningar eller sammanslutningar såsom skolklasser. 
 
Priset kan även delas mellan flera pristagare. 
 
§ 2 Avgränsning 
 
Med miljövård avses dels miljöskydd, dvs. yttre skydd, vård eller förbätt-
ring av den yttre miljön, (luften, marken, vattnet) mot negativ påverkan, 
dels naturvård dvs. bevarande, hänsynstagande, skötsel och restaurering 
av naturmiljö och kulturlandskap. 
 
§ 3 Nominering och utdelning 
 
Varje kommunmedborgare, organisation och förening får fritt föreslå 
kandidat (er) till miljövårdspriset. Kandidat (er) kan även föreslås av 
kommunal nämnd, styrelse eller bolag. 
 
Priset skall ledigförklaras genom annons i ortspressen och andra media 
som anses lämpliga senast en månad före ansökningstidens utgång. 
 
Nomineringarna sammanställs och bereds av miljö- och byggförvalt-
ningen. Förslagen skall vara förvaltningen tillhanda senast 1 oktober.  
 
Priset skall utdelas vid en särskild offentlig ceremoni i samband med 
kommunfullmäktiges decembersammanträde. 
 
Beslut om miljövårdsprisets utdelande skall kungöras genom kommun-
fullmäktiges protokoll. 
 
§ 4 Juryns sammansättning 
 
Juryn skall bestå av två ledamöter från miljö- och byggnämnden samt två 
ledamöter från kommunstyrelsen. 
Miljö- och byggnämnden och kommunstyrelsen utser själva sina juryle-
damöter. 
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Ordföranden skall komma från miljö- och byggnämnden. 
Både kvinnor och män skall ingå i juryn. 
 
Som sakkunniga skall följande finnas tillgängliga: miljö- och byggchef, 
teknisk chef och stadsarkitekt. 
 
Juryn skall tillkalla sakexpertis. 
 
§ 5 Juryns arbetsformer 
 
Juryn skall aktivt verka genom att noggrant följa händelseutvecklingen 
inom prisets område. 
 
Till juryns förfogande finns miljö- och byggförvaltningen.  
 
§ 6 Prissummans storlek 
 
Prissumman är 10 000 kronor. 
Pristagare skall erhålla diplom. 

 
 


