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Riktlinjer för Svedala kommuns arkitekturpris 
___________________________________________________________ 
 
antagna av bygg-och miljönämnden 2022-11-17, § 142.  Gäller från 
 2023-01-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arkitekturpriset 
 

• Svedala kommuns arkitekturpris utdelas till personer, företag eller 
föreningar som bor eller verkar i kommunen och som på ett förtjänstfullt 
sätt bidragit till att stärka identiteten, höja kvaliteten och bidra till att skapa 
mervärden i stadsbyggandet inom Svedala kommun.  
 

• Arkitekturpriset avser objekt eller stadsmiljö. Det kan vara 
bebyggelsemiljöer, anlagda platser eller stadsmiljöer med arkitektoniska 
värden. 
Det kan även avse en nybyggd-, ombyggd-, tillbyggd- eller renoverad 
byggnad.  
Projektet ska ha genomförts under de senaste 5 åren. 
 

• Alla, från branschaktörer till privatpersoner, kan lämna in förslag till 
mottagare av arkitekturpriset. 
Juryn väljer ut vilket/vilka av de inkomna förslagen som kommer bedömas 
utifrån nedan beskrivna kriterier.  
Inkomna förslag, med medföljande motivering, ska vara registratorn för 
bygg- och miljönämnden tillhanda senast 1 mars varje år. 
 

• Juryn för att utse arkitekturpriset utgörs av kommunens stadsarkitekt, 
samhällsbyggnadschef, bygg- och miljöchef samt bygg- och 
miljönämndens presidium med stadsarkitekten som sammankallande. 
 
Juryn har rätt att själv ta fram förslag till mottagare av arkitekturpriset. 
 
Juryn kan även beslutat om priset ska delas ut eller ej. Inget krav finns på 
att arkitekturpriset ska delas ut varje år.  
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• Juryn bedömer utifrån följande fyra kriterier: 
 

      Att förslaget: 
 

1. utgår från och vidareutvecklar befintliga fysiska, historiska, sociala och 
ekologiska  kvaliteter och ger en god tolkning av platsen i dess 
sammanhang. 
 

2. redovisar en god helhetslösning och bidrar till att platsen/området upplevs 
väl omhändertaget, har rätt skala och harmoniserar väl med sin omgivning. 
 

3. använder goda material som värdigt håller över tid, bidrar till god 
gestaltning och medverkar till att främja hållbar utveckling och 
resursanvändning. 
  

4. är medvetet gestaltat helst ner i minsta detalj och innehåller goda 
arkitektoniska kvaliteter som ger mervärden till stadsmiljön.  

 
Inkomna förslag bedöms och vägs samman enligt ovan när juryn föreslår ett 
vinnande förslag. 
 
 
• Juryn föreslår prisvinnare och bygg- och miljönämnden beslutar därefter  

vem/vilka som ska tilldelas arkitekturpriset. 
 

• Arkitekturpriset delas ut av bygg- och miljönämndens ordförande tillsammans 
med stadsarkitekten i ett offentligt sammanhang inom Svedala kommun.  
 

• Arkitekturpriset omfattar ett diplom med motivering samt en plakett avsett för 
att placeras på eller i anslutning till det vinnande objektet/stadsmiljön. 
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