
Årets Entreprenör
Priset Årets Entreprenör delas ut till en entreprenör 
verksam i Laholms kommun som genom sin starka 
drivkraft och tro på sin idé, skapat en produkt/tjänst 
samt en organiserad verksamhet för att få ut denna på 
markanden. 

För att få priset som Årets Entreprenör tar juryn hänsyn 
till följande kriterier i sin bedömning:

• Ha tagit fram en idé/proukt/tjänst som hen tror starkt på
• Organiserat verksamheten runt omkring med finan-

siering, produktion, marknad och kunder
• Använder god affärssed
• Fungerar som en god förebild

Årets Landsbygdsföretagare
Priset Årets Landsbygdsföretagare delas ut till en     
person (personer) som driver företag utanför tätorten/
staden Laholm och som genom sin verksamhet bidrar 
till en livskraftig landsbygd.

För att få priset som Årets Landsbygdsföretagare tar 
juryn hänsyn till följande kriterier i sin bedömning:

• Företaget skall ha ekonomisk bärighet
• Vara etablerat, dvs varit verksamt i minst 3 år
• Ha verksamhet utanför tätorten/staden Laholm
• Ha ”utmärkt sig” på något sätt under året.

Årets Nykomling
Priset Årets Nykomling delas ut till en person (perso-
ner) som startat eller övertagit ett företag i Laholms 
kommun och som genom initiativ och engagemang   
bidrar till den lokala företagsamheten.

För att få priset som Årets Nykomling tar juryn hänsyn 
till följande kriterier i sin bedömning:

• Personen (personerna) ska startat eller övertagit  
ett företag

• Aktivt driva företaget
• Vara engagerad och drivande
• Vara en god förebild
• Följa god affärssed

Årets Profil
Priset Årets Profil delas ut till en person som genom 
engagemang och drivkraft verkar för kommunen och 
kommuninvånararnas bästa.

För att få priset som Årets Profil tar juryn hänsyn till 
följande kriterier i sin bedömning:

• Fungera som en god förebild
• Vara engagerad och drivande
• Eldsjäl
• Ha ”blommat ut” i en synlig prestation under året

Årets Hållbara Företag
Priset ”Årets Hållbara Företag” delas ut till ett företag 

som är verksamt i Laholms kommun, som  enga-
gerar sig och tar ett ansvar i samhället och världen 
utanför företaget och som tydligt och långsiktigt ar-
betar för ekonomisk, miljömässig eller social håll-
barhet i sitt företagande.  

För att få priset som Årets Hållbara Företag” tar juryn 
hänsyn till följande kriterier i sin bedömning:

(juryn kan lägga fokus på ett eller flera hållbarhets kri-
terier) 

• Företaget skall vara en god ambassadör för Laholms 
kommun, en god förebild för andra företag samt följa 
god affärssed. 

• Företaget präglas av engagemang och handlingskraft 
och gärna stå för nytänkande. 

• Företaget arbetar ekonomiskt hållbart (verksamheten 
ekonomiskt hållbar sett till affärsidé, investeringar och 
långsiktighet etc.)

• Företaget arbetar miljömässigt hållbart (ex. effektiv 
användning av energi och naturresurser, kretslopp-
stänkande, minskar företagets direkta eller indirekta 
påverkan på miljön)

• Företaget arbetar socialt och etiskt hållbart (ex. god 
arbetsmiljö och villkor för anställda och leverantö-
rer, personalens kompetensutveckling, jämställdhet, 
mångfald, produktansvar)

• Företaget bidrar till lösningar på samhällsutmaningar 
eller samhällsproblem  

Årets Företag
Priset ”Årets Företag” delas ut till ett företag (en eller 
flera ägare) som är verksamt i Laholms kommun och 
som har gjort en prestation, satsning eller affärshändel-
se utöver det vanliga.  

För att få priset som Årets Företag tar juryn hänsyn till 
följande kriterier i sin bedömning:

• Företaget skall vara en god ambassadör för Laholms 
kommun och en god förebild för andra företag. 

• Företaget skall vara ekonomiskt och affärsmässigt 
hållbart samt följa god affärssed 

• Företaget skall ha en tydlig affärsidé, intresse för ut-
veckling och gärna stå för nytänkande. 

• Företaget präglas av engagemang och handlings-
kraft. 

• Företaget har betydelse för Laholms kommuns ut-
veckling 

Följande kriterier gäller för respektive priskategori


