
 

 
  

Norrbottens miljöpris 
Kriterier 

Syftet med priset 

För att stimulera och uppmärksamma goda miljöinsatser i Norrbotten har 

landstinget och ALMI ett gemensamt miljöpris. Priset, som totalt är på  

50 000 kr, kan ges till företag eller organisation som aktivt och framåtsyf-

tande bedriver en verksamhet där miljö- och hållbarhetsarbetet är en central 

del i den framgång som uppnåtts. 

 

Kriterier Viktning 

1 Verksamheten har hållbarhetsfrågorna i fokus.  Max 30 poäng (30%) 

- Ekologiskt – miljöfrågorna är ständigt i fokus och viljan att arbeta långsik-

tigt med systemförändringar är tydlig. Hit hör klimatpåverkan inklusive re-

sursanvändningen. 

10 poäng 

- Socialt – arbeta systematiskt med jämställdhet, mångfald och enligt CSR-

modellen där grundläggande mänskliga rättigheter alltid beaktas. 

10 poäng 

- Ekonomiskt – hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt 

så att lönsamhet uppnås och bibehålls. 

10 poäng 

2 Verksamheten är kreativ och nyskapande.  

 
Max 15 poäng (15 %) 

- Övervunnit problem och motgångar gärna med nya metoder. 5 poäng 

- Skapar tillväxt i verksamheten med nya produkter och/eller tjänster 5 poäng 

- Hittar nya effektiva sätt att sälja och distribuera produkter och/eller tjänster 5 poäng 

3 Verksamheten visar på samhällsengagemang 

 
Max 20 poäng (20%) 

- Är en förebild som i samverkan med andra arbetar för ett hållbart samhälle 10 poäng 

- Engagerar och stimulerar andra att arbeta för ett hållbart samhälle 10 poäng 

4 Verksamhetens eget miljöarbete Max 20 poäng (20%) 

- Kommunicerar och synliggör sin miljöprofil. 10 poäng 

- Har en egen miljöpolicy med ett eget fungerande praktiskt miljöarbete 10 poäng 

5 Plan för fortsatt hållbarhetsarbete Max 5 poäng (5%) 

- Det finns en tydlig ambition och plan för fortsatt hållbarhetsarbete. 5 poäng 

Jury 

I steg 1 består juryn av representanter från Region Norrbotten, Almi Före-

tagspartner Nord samt Energikontor Norr AB. 

I steg 2, då det slutgiltiga beslutet tas om pristagare, utgörs av två represen-

tanter från Region Norrbotten varav den ena första regionråd, samt represen-

tant från Alm Företagsstöd Nord. 

Juryns sammansättning är 50 procent kvinnor och 50 procent män. 


