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Riktlinjer för Jönköpings kommuns miljöpris 
Ks 1994:269 

kommunfullmäktige 
kommunstyrelsen 

övriga nämnder 
förvaltning 

Regler för Jönköpings kommuns 
miljöpris 

  Fastställt av kommunstyrelsen 1994-08-10 § 269. Reviderat 1995-04-11 § 166, 2002-02-13 § 62, 
  2018-04-25 § 119. 
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Regler för Jönköpings kommuns miljöpris 
 
1. Miljöpriset ska utdelas som stöd eller uppmuntran efter insatser som 

bidrar till resurshushållning, kretsloppstänkande eller en ekologisk 
hållbar utveckling. 
 

2. Miljöpriset kan utdelas till enskilda personer, föreningar, institutioner, 
företag, eller organisationer som är verksamma i Jönköpings kommun. 
 

3. Miljöpriset kan delas mellan flera mottagare. Miljöpriset delas upp i två 
klasser varav den ena klassen är öppen för skolor och den andra för 
övriga sökande. 
 

4. Ansökan om miljöpriset kan lämnas såväl av sökanden själv som av 
annan förslagsställare. 
 

5. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska senast en månad före förslagstidens 
utgång upplysa om priset genom annonsering eller på annat lämpligt sätt. 
 

6. Ansökan om miljöpriset ska lämnas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
 

7. Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser miljöpristagare efter samråd med 
stadsbyggnadsnämnden. 
 

8. Prissumman för miljöpriset är 50 000 kronor, varav 25 000 kronor 
vardera tilldelas miljöpriset för skola och miljöpriset för övriga. 
 
Kostnaderna för det utökade miljöpriset ska täckas inom miljö- och 
hälsoskyddsnämndens tilldelade budgetram. 
 
Prissummans storlek ska omprövas vart 5:e år. 
 
Eventuella skatter till följd av nuvarande eller kommande lagstiftning 
ska erläggas av mottagaren av priset. 
 

9. Prisutdelningen sker i maj eller juni månad årligen.  
 
5 000 kronor avsätts för lokal- och förtäringskostnader i samband med 
prisutdelningarna. 

Information om nominering 
Nominering måste kommit till miljö- och hälsoskyddskontoret senast 31 mars.  
Efter 31 mars går miljö- och hälsoskyddsnämnden igenom alla nomineringar 
och utser en eller flera pristagare i varje kategori. 
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Bakgrund 
  
1993-11-25 Kommunfullmäktige har vid behandling av förslag till 

verksamhets- och investeringsplan med förslag till 
budget för 1994 bl.a. beslutat att uppdra till kommun-
styrelsen att inrätta och utforma regler för ett särskilt 
miljöpris. 
 

1994-01-10 Lednings- och marknadsutskottet beslutar att remittera 
ärendet till miljö- och hälsoskyddsnämnden med 
hemställan att nämnden i samråd med övriga berörda 
förvaltningar upprättar ett förslag till regler för det av 
kommunfullmäktige beslutade miljöpriset. 
 

1994-06-14, § 79 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige regler för miljöpriset. 
 

1994-08-10, § 269 Utformning av regler för särskilt miljöpris samt 
ändring av reglerna för pris avseende vård av 
kulturlandskapet. 
Kommunstyrelsen bifaller kommunalrådens förslag på 
regler för särskilt miljöpris. Priset ska delas ut för 
första gången 1995. 
 

1995-03-22 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att uppdra åt 
förvaltningen att föreslå kommunfullmäktige att 
reglementena för miljöpriset och priset för vård av 
kulturlandskapet ändras. 
 

1995-04-11, § 166 Kommunstyrelsen beslutar att 
• ändra reglementet för miljöpris och pris för 

vård av kulturlandskapet vad gäller utdelnings-
tidpunkt. 
 

2002-01-24, § 9 Miljönämnden har beslutat att till kommunstyrelsen 
överlämna förslag till ändringar i reglementet för 
miljöpriset (tjänsteskrivelse daterad 2001-12-17) 
 

2002-02-13, § 62 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att  
• miljöpriset delas upp i två klasser varav den 

ena klassen är öppen för skolor och den andra 
för övriga sökande. 

• godkänna att prissummans storlek höjs från 
25 000 kronor till 40 000 kronor, varav 15 000 
kronor tilldelas miljöpriset för skolor och  
25 000 kronor tilldelas miljöpriset för övriga 
sökanden.  

• Godkänna att 5 000 kronor avsätts för lokal- 
och förtäringskostnader i samband med 
prisutdelningarna 
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• Kostnaderna för det utökade miljöpriset ska 
täckas inom miljönämndens tilldelade 
budgetram. 
 

2018-03-08, § 24 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att föreslå 
kommunstyrelsen om ändringar av regler för miljöpris. 
 

2018-04-25, § 119 Ändring av regler för miljöpris, Ks/2018:202. 
Kommunstyrelsen beslutar att 

• prissumman för miljöpriset höjs från 40 000 kr 
till 50 000 kronor, varav 25 000 kronor vardera 
tilldelas miljöpriset för skola och miljöpriset 
för övriga. 

• prisutdelningen sker i maj eller juni månad 
årligen 

• kostnaderna för det utökade miljöpriset ska 
täckas inom miljö- och hälsoskyddsnämndens 
tilldelade budgetram 
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