samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum

Dnr

Dpl

12-02-22

2011/0711-15

ADM

Stadgar för Lilla Edets kommuns Pris för en Hållbar
Utveckling.
§1
Priset är avsett att uppmuntra insatser som bidrar till en hållbar utveckling i vår
kommun. Begreppet hållbar utveckling har definierats av FN som en utveckling där vi
får ”ett samhälle som tillgodoser dagens behov utan att undergräva framtida
generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. I miljöbalken definieras begreppet
som att ”nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god
miljö”.
Insatser för en hållbar utveckling kan göras inom bl.a. följande områden:


naturvård



biologisk mångfald



friluftsliv



renare luft, vatten och mark



minskade avfallsmängder samt källsortering



effektivare användning av energi, vatten och material



folkbildning inom området



samt miljörelaterade folkhälso- eller sociala insatser.

§2
Miljö- och byggnämnden utser pristagare. Nämnden utser inom sig varje år en priskommitté som bereder frågan för beslut i nämnden. Priset utgår med ett belopp på
10000 kr per år. Priset delas ut för en miljöinsats enligt §1 som kan ha gjorts av en eller
flera personer. Beslut om vilken insats som skall belönas och vem/vilka som skall ta
emot priset tas på det möte som infaller i april.

Adress

Telefon

Annika Ekvall

Järnvägsgatan 12

0520-65 96 60

miljö- och bygg

463 80 LILLA EDET

0520-65 95 00

Telefax

e-post
annika.ekvall@lillaedet.se

0520-65 74 20

miljo.bygg@lillaedet.se
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§3
Priset skall delas ut till person som är bosatt och/eller verkar i kommunen eller på annat
sätt har anknytning till kommunen. Pris kan även utdelas till företag eller organisationer
som verkar i kommunen.
Anställda inom samhällsbyggnadsförvaltningen och ledamöter i miljö- och
byggnämnden kan ej nomineras till priset eller själva ansöka om priset då varje situation
där jäv kan förekomma skall undvikas.
I samband med nomineringar och beslut om miljöpris skall jävsfrågan belysas.
§4
Priset utdelas för ett år i sänder för föregående kalenderår och får tilldelas samma
mottagare högst två år i följd, dock inte med samma motivering. Prismedel kan inte
reserveras från ett år till ett annat. Om miljö- och byggnämnden finner att lämplig
pristagare saknas för visst år, kan nämnden avstå från att utse pristagare.
§5
Priset kan utdelas efter ansökan eller på grundval av väl motiverat förslag från miljöoch byggnämnden, enskild person, företag eller organisation.
§6
Nämnden bestämmer ett sista datum för ansökan varje år. Det åligger nämnden att minst
en månad före förslagstidens utgång på lämpligt sätt informera om priset. Lämpligt sätt
är t ex på kommunens hemsida samt genom annonsering i lokalpressen, gärna i den s k
totalupplagan som når hela kommunen. Datum när förslagstiden går ut skall finnas med
i informationen. Pristagarförslag som inkommit efter förslagstidens utgång beaktas ej.
Lämplig tidpunkt att annonsera är januari.
§7
Priset överlämnas tillsammans med ett diplom på lämplig dag och plats som nämnden
fastställer, under första veckan i juni. Skälet till detta är att den 5 juni är FN:s miljödag.
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