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REGION SKÅNES DESIGNPRIS

§1
Prisets syfte

Detta årliga designpris har instiftats för att premiera god design av vara, funktion
eller tjänst som är av betydelse för regional utveckling. Priset uppmärksammar
designdisciplinens betydelse för hållbar utveckling och lyfter fram goda exempel som
kan inspirera och motivera. Priset vill uppmuntra, engagera och bidra till det
offentliga samtalet om designdisciplinernas betydelse för hållbar utveckling i Skåne.

§2
Bedömning och urvalskriterier

Design kan bedömas efter många olika kriterier och det är juryns uppgift att välja den
designinsats som på bästa sätt tillför kvalitéer och värden till sina användare och som
direkt eller i förlängningen medverkar till hållbar utveckling i Skåne. Designinsatser
som genomförts under senaste året ges företräde.

§3
Juryns sammansättning och uppgift

Juryn består av 7 personer. 3 representanter från Region Skåne, 1 representant från
LTH Lunds universitet, 1 representant från Form/Design Center och 2 av Region
Skåne inbjudna praktiker. Juryn presenterar och motiverar förslag om vinnare av
designpriset. Regionala utvecklingsnämndens presidium beslutar om vinnare av
priset.
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§4
Förslag

Förslag till Region Skånes designpris kan lämnas av kommuner, enskilda personer,
organisationer, juridisk person eller av juryn. Region Skåne ska, för att sprida
intresse för designdisciplinernas betydelse, offentligt efterlysa förslag och möjlighet
att lämna förslag ska ges under minst sex veckors tid.

§5
Pristagare

Designpriset tilldelas den eller de som utfört den utvalda designinsatsen. Flera
insatser kan premieras vid samma tillfälle.

§6
Priset

Prissumman utgörs av ett (1) prisbasbelopp. Prissumman kan delas ut till en
pristagare eller delas av fler under respektive år.

§7
Prisutdelning

Region Skånes designpris delas ut i samband med ett arrangemang som Region Skåne
arrangerar, medarrangerar eller vid annat tillfälle där prisutdelningen anses passa in

Region Skåne

