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Reglemente
Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr 
och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, 
Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, 
Kommunala taxor och avgifter.

Policy
Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som 
vägledning inom det aktuella området.

Plan
Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kom- 
mun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation.

Åtgärdsplan
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 
visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.

Fastställd av: Samhällsbyggnadschefen
Dokumentet gäller från: 2018-08-29
Dokumentet gäller för: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Dokumentansvarig: Stadsarkitekten
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Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden Värnamo kommun har årligen delat ut två priser, 
ett arkitekturpris för nybyggnad och ett restaurangpris för projekt som rör en 
befintlig byggnad. Det finns ett behov av att förnya priset och anpassa 
befintliga stadgar till kommunens nuvarande styrmodell.

Riktlinjen för arkitekturpriset ersätter tidigare stadgar för arkitektur- och 
restaureringspriset enligt beslut den 29 augusti 2018 Sbn § 227. 

Syfte
Syftet med priset är i första hand att stimulera intresset för god arkitektur och 
uppmuntra till innovativt och kreativt byggande. Syftet är också att fördjupa 
diskussionerna om gestaltning och belöna enskilda personer eller företag för 
deras insatser för att skapa värden i det offentliga rummet.

Organisation och ansvar
Samhällsbyggnadsnämnden har instiftat priset och utser den jury som utnämner 
pristagare. Juryn ska bestå i två representanter från samhällsbyggnadsnämnden, 
stadsarkitekten samt en representant från samhällsbyggnadsförvaltningen 
respektive kulturförvaltningen. Minst en person ska ha arkitektutbildning.

Stadsarkitekten är sammankallande för juryn. Juryn ska sammanträda minst en 
gång per år.

Föreslagna nomineringar för det aktuella året ska redovisas vid ett 
sammanträde med samhällsbyggnadsnämnden.

Nomineringsförfarande
Samhällsbyggnadsnämnden tar emot nomineringar från allmänheten, företag, 
föreningar, ledamöter i nämnden och i juryn. 

Processen ska ske enligt följande förfarande:

Utlysning
Nomineringar kan inlämnas kontinuerligt under året. Utlysning ska dock ske 
en gång per år genom annonser och införande av information i sociala medier 
och på kommunens webbplats. Utlysning ska ske senast en månad innan sista 
dag för nominering, vilket är 30 april varje år.

Nominering
Nominering sker skriftligen genom fri formulering eller genom en särskild 
blankett som finns på blankettportalen på kommunens webbplats.

Förutsättningar för nominering
Som pristagare kan utses en person, organisation, företag eller förening som 
är verksam inom Värnamo kommuns gränser.

Nominering kan göras av projekt inom ämnet arkitektur såsom exempelvis 
nybyggnation av enskilda hus/byggnader, kvarter, offentliga byggnader, 
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industrier, parkanläggningar, stadsrum, inredning (i publika lokaler), 
sportanläggningar, landskapsarkitektur m.m.

Arkitekturpriset ska avse utmärkelse för nyskapande arkitektur av hög klass. 
Objektet ska bidra till en god stads- eller landskapsbild eller ha utformats på ett 
konsekvent sätt med miljömässigt goda principer.

Objekt som nomineras får vara högs tre år gamla från färdigställandet.

Objektet ska ligga inom Värnamo kommuns gränser.

Beslut om pristagare
Juryn utser vinnare genom konsensusbeslut. Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande meddelar utsedd pristagare.

Juryn kan besluta att inte dela ut priset, om omständigheterna är sådana att få 
eller inte tillräckligt bra nomineringar inkommer.

Utdelning av arkitekturpriset
Utdelning av arkitekturpriset ska ske samma år vid ceremoni, vars utformning 
bestäms av samhällsbyggnadsnämnden.

Pris
Vinnande objekt/byggnad får ett pris som består av en plakett eller 
motsvarande som är möjlig att fästa på eller invid objektet. Diplom utdelas till 
byggherren respektive arkitekten. En symbolisk prissumma tilldelas 
arkitekten, den person eller företag som bidragit med det arkitektoniska 
skapandet.

Ansvarig
Ansvarig för riktlinjen för arkitekturpris är stadsarkitekten. Ersättare är 
samhällsbyggnadschefen.

Uppföljning
Stadsarkitekten ska årligen säkerställa att gällande riktlinje är uppdaterad samt 
tillse att juryn sammankallas och prisutdelning planeras. 


