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REGLER FÖR MILJÖPRIS OCH MILJÖSTIPENDIUM 

 

Miljöpris och miljöstipendium utdelas årligen. 

 

Miljöpris utdelas till enskild person, företag eller organisation med säte i kommunen. 

 

Miljöpriset utdelas för särskilt förtjänstfull insats inom miljöområdet. Insatsen skall leda till 

en bättre miljö eller förebygga, begränsa eller undanröja en miljö- och eller hälsofarlig 

verksamhet genom exempelvis information, undervisning, produktutveckling, aktivt miljö- 

och naturvårdsarbete. Priset utdelas inte för insatser inom arbetsmiljöområdet. 

 

Miljöpriset motsvarar 29 % av prisbasbeloppet (startår 1994, 10 000 kronor). Årlig ändring av 

prissumman görs i enlighet med förändringar i prisbasbeloppet. Avrundning sker till närmaste 

hela hundratal kronor. 

 

Miljöpriset kan delas upp på flera pristagare. 

 

Miljöstipendium utdelas till enskild person som är mantalsskriven i Hörby kommun, eller till 

organisation, verksamhet eller förening med säte i kommunen. 

 

Stipendium utdelas för studier, kurser, studieresor eller annan aktivitet, vars syfte är förkovran 

i miljöfrågor. 

 

Miljöstipendiet motsvarar 29 % av prisbasbeloppet (startår 1994, 10 000 kronor). Årlig 

ändring av stipendiesumman görs i enlighet med förändringar i prisbasbeloppet. Avrundning 

sker till närmaste hela hundratal kronor. 

 

Miljöstipendium kan delas upp på flera stipendiater. 

 

Miljöpristagare och miljöstipendiater utses av miljönämnden. Besluten översänds till 

kommunfullmäktige samt pristagaren/pristagarna och stipendiaten/stipendiaterna. 

 

Förslag på pristagare får avges av kommuninvånare, företag eller organisation med säte i 

kommunen. 

 

Beträffande stipendier skall kandidat inge ansökan på sätt som miljönämnden bestämmer. 

 

Beträffande stipendier skall uppföljning ske av hur tilldelade stipendier använts/används. 

Redovisning sker skriftligt av stipendiaten/stipendiaterna. I övrigt på sätt och i omfattning 

som miljönämnden bestämmer. Redovisningen behandlas av miljönämnden och överlämnas 

för kännedom till kommunfullmäktige.



H:/kaip/förf/7-miljö/miljpris 

 HÖRBY KOMMUN  
 Författningssamling  

 
 Beslut: KF: 2009-03-30 Dnr: 2007/39  

___________________________________________________________________________ 

 

REGLER FÖR MILJÖPRIS OCH MILJÖSTIPENDIUM (forts) 

 

Personer med förtroendeuppdrag i kommunstyrelsen eller miljönämnden eller med varaktig 

anställning hos någon av dessa, eller närstående till dessa personer, kan inte erhålla miljöpris 

eller miljöstipendium. 

 

Om miljönämnden gör bedömningen att lämplig miljöpristagare eller miljöstipendiat saknas 

ett visst år får nämnden föreslå kommunfullmäktige att inte dela ut miljöpris eller 

miljöstipendium. 

 

Miljöpris och miljöstipendium utdelas normalt vid kommunfullmäktiges sammanträde i 

december av kommunfullmäktiges ordförande. 

 

 


