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Innehåll

Snabbfakta
Antal konferensdeltagare 4 400 st
Andel chefer        48 %
Antal talare   500 st
Totalt antal dagsbesök 9 925 st
Antal utställare 145 st
Antal programpunkter 384 st

Mötesplatsen  
för Sveriges  
offentliga sektor
Kvalitetsmässans syfte är att stimulera utvecklingen 
av Sveriges offentliga verksamheter och det svenska 
samhället i riktning mot ökad kvalitet och effektivitet. 
Genom att uppmärksamma förebilder och goda exem-
pel, presentera väl arrangerade seminarier, intresssanta 
talare och aktuella ämnesområden, ska Kvalitetsmässan 
vara den viktigaste mötesplatsen för alla som arbetar 
inom offentligt finansierade verksamheter. 

Kvalitetsmässan skall:
• Tillhandahålla en mötesplats för utbyte av idéer,  

erfarenheter och forskningsrön, som kan leda till  
kvalitetsförbättringar och kostnadsbesparingar i offentligt 
finansierade, offentligt ägda och andra verksamheter. 

• Utgöra ett forum för inspiration, kompetensutveckling och 
kollegialt utbyte bland chefer och medarbetare framför allt 
inom offentligt finansierade och offentligt ägda verksamheter. 

• Utgöra ett forum för att diskutera och söka svaren på hur 
olika utmaningar i det moderna samhället kan hanteras. 

• Genom ständiga förbättringar av program, lokaler och 
logistik fortsätta att vara Europas ledande konferens  
och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling.
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2015 – ett nytt rekordår
Kvalitetsmässan försvarar sin position som Europas ledande konferens och fackmässa om verksamhets- 
och samhällsutveckling. När Kvalitetsmässan arrangerades den 3–5 november på Svenska Mässan  
i Göteborg medverkade fler toppolitiker än någonsin.

Senast en sittande statsminister deltog på Kvalitetsmässan 
var för 20 år sedan. Men nu var det dags igen när stats-
minister Stefan Löfven invigde Kvalitetsmässan. Dess-
utom medverkade partiledarna Jan Björklund (L), Ebba 
Busch Thor (KD) och Anna Kinberg Batra (M) samt tf 
partiledare Anders W Jonsson (C). Alla partiledare hade 
fått inbjudan att utveckla sitt partis syn på Sveriges 
utmaningar och totalt deltog alltså fem partiledare,  
flest någonsin.

Kvalitetsmässan var som vanligt den stora mötesplatsen 
för alla utvecklingsmänniskor som strävar efter en bättre 
offentlig service och ett bättre samhälle. 

Kvalitetsmässan är ett stort arrangemang med flera  
olika delar. Förutom vårt omfattande konferensprogram 
med 180 olika seminarier erbjuder vi även de nischade 
delarrangemangen PolitikerDagarna, Vårdkvalitén, Skol- 
kvalitén samt Chef och Ledare. 

Kvalitetsmässan innehåller även fackmässan som består 
av 145 utställare och 200 öppna seminarier, intervjuer 
och kortdebatter. Därtill kommer fem olika nationella 
utmärkelser som belönar offentliga verksamheter samt 
nyhetsbrevet Kvalitet & Förnyelse med ca 55 000  
prenumeranter.

4 400 personer kom för att delta i seminarierna i kon-
ferensprogrammet, och totalt var det 9 925 dagsbesök 
under Kvalitetsmässans tre dagar.

Kvalitetsmässan arrangeras i samverkan med Göteborgs 
Stad, Västra Götalandsregionen, Sveriges Kommuner och 
Landsting och SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling. 
Ägare är Svenska Mässan Stiftelse.

Anna Kinberg Batra (M), i sitt  
tal om Sveriges utmaningar.

Statsminister Stefan Löfven  
invigde Kvalitetsmässan.

Författaren Mustafa Can 
lockade stor publik när han  
talade om utanförskap och  
vägen in i samhället.
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Konferensen
Kvalitetsmässans konferensprogram är navet för hela arrangemanget. Under tre dagar kunde deltagarna 
ta del av 180 seminarier med ett stort antal medverkande på högsta nivå inom sina respektive områden. 
Programmets huvudtema Svenska utmaningar delades in i nio delteman.

Tema: Svenska utmaningar
När fler blir färre som ska försörja många behöver vi hitta 
de nya greppen. Sveriges offentliga sektor måste bli den 
innovativa sektorn. De nya idéerna om en bättre verksam-
het behövs för att Sverige ska ha en uthållig välfärd med 
hög kvalitet. Släpp fram en flod av uppfinningsrikedom som 
skapar nya värden och sparar på resurserna.

Det hållbara Sverige. I en globaliserad och osäker värld ska 
vi bygga ett hållbart och attraktivt samhälle. Hur skapar vi 
de rätta förutsättningarna för gynnsam svensk framtid?

Att leda i förändring. Allting förändras – hela tiden. Det 
går inte att lösa dagens problem med gårdagens lösningar. 
Ledare behöver rätt verktyg för att få medarbetare att växa 
och organisationer att utvecklas.

Vision & framtid. Hur bygger vi det innovativa samhället 
med en hög kvalitet i välfärden och en bra tillväxt? Möt 
diskussionen om trenderna, omvärlden och framtidens 
utmaningar.

Ekonomi & styrning. Om Sveriges offentliga verksamheter 
ska stå rustade inför framtiden behövs stabila ekonomiska 
förutsättningar och utvecklade styr- och uppföljningssystem. 
Hur får vi det?

Smartare välfärd. eSamhället erbjuder stora möjligheter  
att bygga ett samhälle som tillgodoser privatpersoners och 
företagens förväntningar på smarta digitala välfärdstjänster.
 

Lean med kvalitet. Lean växer inom såväl privat som offent-
lig sektor. Ibland saknas djupare insikt om konceptet för att 
lyckas med Lean. Lär dig av både motgångar och framgångs-
rika exempel. 

Ge skolan en ärlig chans. Skickliga lärare, god arbetsmiljö 
och bra ledarskap är avgörande för elevernas resultat. Hur 
skapar vi rätt förutsättningar för en både framgångsrik och 
trygg skola?

Ökad kvalitet i vård & omsorg. Som ledare i vården behö-
ver du verktygen för att utveckla kvalitet och säkerhet. Möt 
förebilderna och de goda exemplen som visar vägen till en 
bättre och effektivare vård.

Politik för kvalitet. Politiska ledare står ofta inför komplexa 
beslut som berör många människor. Här får du kunskap och 
inspiration som utvecklar och förbättrar dig i uppdraget som 
förtroendevald.

9 ministrar
Att ministrar deltar på Kvalitetsmässan hör till. Men att sam-
la nio ministrar som totalt medverkade vid 18 aktiviteter är 
unikt. Statsminister Stefan Löfven invigde Kvalitetsmässan 
och finansminister Magdalena Andersson var årets avslut-
ningstalare. Dessutom medverkade: civilminister Ardalan 
Shekarabi, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström, 
inrikesminister Anders Ygeman, arbetsmarknadsminister  
Ylva Johansson, närings- och innovationsminister Mikael  
Damberg, bostads-, stadsutvecklings- och it-minister  
Mehmet Kaplan samt ministern för högre utbildning  
och forskning Helene Hellmark Knutsson.

Finansminister  Magdalena Andersson  
avslutade Kvalitetsmässan.

Bildtext

Per Mosseby, SKL och civilminister Ardalan Shekarabi  
diskuterade frågan Hur digitaliserar vi våra myndigheter? 

Daniel Suhonen och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson,  
debatterade åtgärder mot arbetslösheten.

Bildtext

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO och näringsminister  
Mikael Damberg i samtal om svensk konkurrenskraft.
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Uppskattat konferensprogram
Totalt medverkade drygt 500 talare i Kvalitetsmässans 
180 seminarier. Att både antalet deltagare och nöjd- 
heten med seminarierna ökade är ett gott betyg.  
Drygt 90 % tyckte att programmet som helhet var  
bra eller t o m mycket bra. 

De mest uppskattade seminarierna var de två om  
ledarskap med f d statsminister Fredrik Reinfeldt  
respektive Jan Carlzon, f d vd för SAS. Dessutom  
var flera seminarier om kommunikation välbesökta,  
ett med ElizKuylenstierna och Pia Johansson, och  
ett med Per Schlingmann och Elaine Eksvärd. 

Konferensen presenterar även ett flertal erfarenheter 
från andra länder. I år ökade antalet internationella  
talare i programmet. Det är viktiga och uppskattade 
inslag som ger utblickar utanför Sveriges gränser.  
I årets program deltog bl a Londons f d borgmästare,  
Ken Livingstone, Obama-administrationens strateg för 
utmaningsdriven innovation, Tammi Wark Marcoullier 
samt Marco Kools, analytiker för PISA-mätningar på 
OECD.

Uppmärksammade vinnare
Invigningen hölls som vanligt på ett fullsatt Göteborgs- 
Operan där Kvalitetsmässans fem utmärkelser delades 
ut: GötaPriset, SveaPriset, Sveriges IT-kommun, Sveriges 
KvalitetsKommun och Sveriges Modernaste Myndighet.  
Maria Möller ledde kvällens program som uppmärksam-
made Sveriges främsta projekt och organisationer inom  
det offentliga området.

Förutom glada och välförtjänta vinnare bjöds publiken 
på en kväll med inslag från både opera och musikaler.

Den andra kvällen på Kvalitetsmässan bjöd på möjligheten 
att träffa kollegor från hela landet under lättsammare 
former. Över 1 100 personer deltog på banketten där 
både Carl-Einar Häckner och Alcazar showade på helt 
olika sätt.

Bildtext Bildtext
Londons f d borgmästare Ken Livingstone  
intervjuades av journalisten Britt-Marie Mattsson.

Fredrik Reinfeldt lockade störst publik 
på Kvalitetsmässan.

Maria Möller gjorde succé som konferencier 
på invigningsgalan.

Alcazar fick igång publiken på banketten 
på Svenska Mässan.
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Bildtext

Geir Lippestad, f d försvarsadvokat 
 åt Anders Behring Breivik.

Vinster i välfärden var en het fråga för bl a Filippa Reinfeldt, Aleris  
och Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson (C).

Bildtext

Bildtext

Bildtext

Bildtext

Jan Carlzon fick stående ovationer efter sitt framträdande. Mona Sahlin och inrikesminister Anders Ygeman  
om hotet mot det öppna samhället.

Bildtext

Statsvetaren Jenny  
Madestam ledde sam-
talet om effektivare 
myndigheter med bl a 
Britta Lejon, ordförande 
ST och Mats Wikström, 
generaldirektör ESV. 

Annika Steiber, Innoway och Veronica Magnusson,  
ordförande Vision om smartare välfärd.

Anders W Jonsson (C) och Lena Micko, ordförande SKL  
diskuterade hur äldreomsorgen ska bemannas på bästa sätt.

Ebba Busch Thor (KD), en av partiledarna på  
Kvalitetsmässan.
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Fackmässan
Fackmässan är mötesplatsen för alla som deltar på Kvalitetsmässan, konferensdeltagare, mässbesökare 
och utställare. Som besökare på fackmässan kan man utan kostnad ta del av ett stort program av öppna 
seminarier och scenaktiviteter samt träffa ett 140-tal organisationer som ställer ut på Kvalitetsmässan.

Partiledarna på Kvalitetsmässan
Kvalitetsmässan arrangerades ett drygt år efter valet. Ett 
år präglat av allt annat än harmoni. Många var inställda 
på extra val men vi fick en decemberöverenskommelse 
istället, som dessutom sprack. Samtliga partiledare för 
riksdagspartierna var inbjudna att utveckla sitt partis syn 
på Sveriges utmaningar. Stefan Löfven (S), Jan Björklund 
(L), Anna Kinberg Batra (M) och Ebba Busch Thor (KD), 
samt Anders W Jonsson (C) som tf partiledare, tackade  
ja till möjligheten att tala på Kvalitetsmässan.

Temalokaler
En nyhet i år var Öppet Forum som bestod av fyra  
temalokaler.  

Tema vård & omsorg erbjöd ett brett utbud av semina-
rier med inriktning mot kvalitetsutveckling i äldreomsor-
gen, patientcentrerad vård och it-stöd i vården.

Tema skola tog upp hur vi skapar rätt förutsättningar 
för en både framgångsrik och trygg skola, den digitala 
utvecklingen, det kollegiala lärandet och kompetens- 
utveckling för skolans personal.  
 
Tema ledarskap & utveckling erbjöd ett 20-tal semina-
rier om innovationer, framtidens ledarskap och organisa-
tionsutveckling genom effektivare styrmodeller. 
 
Tema samhälle tog upp samhällets stora frågor, integra-
tion, klimatet, flyktingmottagande och stadsutveckling. 

KvalitetsTorget
KvalitetsTorget var som vanligt platsen för utfrågningar  
och kortdebatter med de offentliga företrädarna på  
Kvalitetsmässan. I intervjuvimlet sågs bl a ministrarna 
Mikael Damberg, Gabriel Wikström, Mehmet Kaplan och 
Anders Ygeman. 

Aktuella frågor som bostadsbyggande och EU-migran-
ternas tillvaro i Sverige diskuterades. Elisabeth Svan-
tesson (M) gick en rond mot Daniel Suhonen om den 
svenska flyktingpolitiken och Mona Sahlin tillsammans 
med Janne Josefsson pratade om hur man bäst stoppar 
terrorresorna till Syrien. 

Plats på Scen 
Plats på Scen har en unik bredd i frågeställningarna.  
Det handlar om ledarskap, kreativitet och framtidens 
offentliga sektor. På scenen presenterade utställare  
framgångsrika utvecklingsprojekt, Frida Boisen intervjuades 
om sociala medier, statsvetaren Jenny Madestam satte 
betyg på regeringens ledarskap och HG Wessberg fick 
frågor om höghastighetstågen inom ramen för  
Sverigeförhandlingen. 

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström  
intervjuades om sitt första år som minister.

Jan Björklund (L), på Stora Scenen  
på Kvalitetsmässan.
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Antalet inskickade projekt till GötaPriset ökade kraftigt 
2015. Det skickades in 362 projekt varav 33 nominerades 
för att vara med i seminarier på Kvalitetsmässan  
och tävla om GötaPriset. Av de nominerade utsågs  
6 finalister. Juryn utser vinnaren som får ta emot en 
prischeck på 150 000 kronor samt en glasskulptur av 
konstnären Kjell Engman. Dessutom utdelas heders- 
omnämnanden till de övriga finalisterna.

Och vinnaren är …
GötaPriset 2015 tilldelades projektet Framtidens  
patientmat, ett samarbete mellan Landstinget  
Västmanland och Landstinget i Uppsala län med  
ett 20-rätterssystem på sjukhusen för att öka  
valfriheten för patienterna. Priset delades ut av  
Eva Hamilton, f d vd SVT.

GötaPrisets hedersomnämnanden gick till: 

• Gröna korset
• Innovativ upphandling av larmställ
• KomTek Halmstads lådpedagogik
• Orka fullfölja, det är avgörande för kvaliteten.
• Vi flyttar in

Partners
De partners som tillsammans med Kvalitetsmässan står 
bakom GötaPriset är Göteborgs Stad, Västra Götalands-
regionen, Sveriges Kommuner och Landsting, Ledarna, 
Länsstyrelsen i Västra Götalands Län och SIQ – Institutet 
för kvalitetsutveckling.  
Samverkande förbund är Akademikerförbundet SSR,  
Jusek, ST, SYLF, Vision, Vårdförbundet och Vårdföretagarna.

GötaPriset är den äldsta av Kvalitetsmässans utmärkelser, som funnits med ända sedan 1989. Priset går 
till Sveriges bästa utvecklingsprojekt inom offentligt finansierade verksamheter och är öppet för alla  
kategorier av utförare – offentliga, privata och ideella. 
 

Utmärkelsen
GötaPriset

Kristina Lönn och Marcus Jonasson, Kostsamverkan i Landstinget Västmanland  
och Landstinget i Uppsala län tar emot utmärkelsen GötaPriset 2015.

Annika Elias 
ordförande Ledarna

Ann-Sofi Lodin 
regiondirektör  

Västra Götalandsregionen

Eva Hessman 
stadsdirektör Göteborgs Stad

Henrik Edman 
vd Kvalitetsmässan

Jerry Karlsson 
 vd SIQ

Lars Bäckström 
landshövding Länsstyrelsen  

i  Västra Götaland

Per-Arne Andersson  
direktör Sveriges Kommuner  

och Landsting
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JURYNS MOTIVERING:

GötaPriset 2015 tilldelas Framtidens patientmat, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland  
och Landstinget i Uppsala län. Med kunden i fokus har landstingen ökat valfriheten och skapat ett system  
där patienterna får välja mellan 20 rätter vid varje måltid.

Med den ökande patientnöjdheten och effektivare produktionen har landstingen fått dubbla vinster.  
Matsvinnet har gått från 25 till 4 procent vilket ger minskad klimatpåverkan samtidigt som man har fått  
lägre kostnader. 

Juryn ser dessutom med fördel att projektet kan användas i andra offentliga verksamheter.
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Bland de 41 projekt som skickades in nominerades tre 
som fick presentera sitt utvecklingsarbete på Social- 
departementet inför juryn. Därefter utsåg juryn en  
vinnare och mottagare av priset på 500 000 kr. Pris- 
summan ska användas för att utveckla, genomföra  
och redovisa innovationen på Kvalitetsmässan 2017. 
Vinnaren får även glasskulpturen Svea designad av 
glaskonstnären Kjell Engman.

Och vinnaren är …
SveaPriset 2015 tilldelades Hushållningssällskapet Väst för 
appen Matglad. Genom att använda ny teknik stödjer Mat-
glad personer med intellektuella funktionshinder så de kan 
laga sin egen mat och bli mer självständiga i sin vardag.

Priset delades ut av sjukvårdsminister Gabriel Wikström. 

De övriga två nominerade projekten var:
• eFOTdiab, eHealth For Optimal foot Treatment  

in diabetes
• Träningskick

Partners
De partners som tillsammans med Kvalitetsmässan driver 
SveaPriset är Socialdepartementet, Sveriges Kommuner  
och Landsting, VINNOVA, Socialstyrelsen, Famna,  
Föreningen Sveriges Socialchefer, SBU, Swedish Medtech, 
Sveriges Farmaceuter, Sveriges läkarförbund, Vision,  
Vårdförbundet och Vårdföretagarna.

SveaPriset, instiftat av Kvalitetsmässan 2007, är en innovationstävling för bättre vård och omsorg.  
Syftet är att stimulera IT-innovationer i vården genom att belöna den bästa innovationsidén inom eHälsa.

Utmärkelsen 
SveaPriset

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström delar ut  
utmärkelsen SveaPriset 2015 till Birgitta Toll och  
Margareta Frost-Johansson, Hushållningssällskapet.
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Agneta Karlsson 
statssekreterare  

Socialdepartementet

Anna Lefevre Skjöldebrand 
 vd Swedish Medtech

Erik Höglund 
avdelningschef  
Socialstyrelsen

Hans Karlsson 
direktör Sveriges Kommuner 

och Landsting

Heidi Stensmyren 
 ordförande Sveriges  

Läkarförbund

Henrik Edman 
 vd Kvalitetsmässan

Sineva Ribeiro 
ordförande Vårdförbundet

Thomas Schneider  
kvalitetsansvarig FAMNA

Veronica Magnusson 
förbundsordförande  

Vision

Henrik Moberg 
kansliråd  

Socialdepartementet

Inga-Kari Fryklund  
förbundsdirektör  
Vårdföretagarna

Karin Eriksson 
 programledare VINNOVA

Kerstin Lidman 
styrelseledamot Föreningen 

Sveriges Socialchefer

Kristina Niemi 
förbundsdirektör Sveriges 

Farmaceuter

Olivia Wigzell 
generaldirektör SBU

JURYNS MOTIVERING:

Matglad är en kokboks-app som på ett pedagogiskt sätt, steg för 
steg med enkla texter och bilder, visar vilka verktyg och ingredi-
enser som behövs när maten ska lagas. Mat och matlagning har 
stor social betydelse, genom appen hjälps människor med intel-
lektuella funktionshinder att själva ta ansvar för sin matlagning, 
något som stärker självkänslan och även ger motorisk övning.

Projektet fokuserar på en viktig och stora målgrupp, har stor  
skalbarhet och kan med fördel överföras till många andra grupper 

i samhället. Vidare visar projektet att innovativt tänkande inte 
enbart handlar om att utveckla nya saker utan lika mycket om  
att paketera alldagliga göranden och processer på ett smart  
och ändamålsenligt sätt.

Nästa steg är att utveckla en e-skola med handledning och  
testutbildning. Vi ser fram emot demonstrationen av det  
genomförda projektet om två år på Kvalitetsmässan 2017.
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Utmärkelsen  
Sveriges IT-kommun

Antalet deltagande kommuner var rekordstort. 26 kom-
muner var med i det första urvalet som juryn tog ställ-
ning till. De 26 bantades ner till 9 kommuner som vidare 
skulle beskriva sitt utvecklingsarbete. Efter ytterligare 
granskning av kommunerna slutnominerades Göteborg, 
Helsingborg, Sundsvall, Vara och Västerås som alla fick  
ta emot platsbesök av juryn.

Till grund för juryns beslut att utse en vinnare låg alla 
delar av utvärderingen: e-blomlådan, den fria texten, 
rapport från platsbesöken och Sveriges Kommuner och 
Landstings utvärdering av hemsidor ”Information till 
alla”. Vinnaren får en statyett och 50 000 kr.

Och vinnaren är …
Juryn valde att utse Helsingborgs stad till Sveriges  
IT-kommun 2015. 

Priset delades ut av IT-minister Mehmet Kaplan.

Partners
De partners som tillsammans med Kvalitetsmässan 
driver Sveriges IT-kommun är Sveriges Kommuner och 
Landsting, Digitaliseringskommissionen, VINNOVA samt 
IT&Telekomföretagen.

Sveriges IT-kommun har delats ut sedan 2001. Utmärkelsen tillfaller den kommun som har lyckats bäst 
med att använda IT och digitaliseringens möjligheter för att utveckla kommunen som helhet och göra  
det enklare, öppnare och effektivare.

Anne-Marie Fransson, 
vd IT&Telekomföretagen

Bo Dahlbom 
professor Göteborgs universitet

Haron Zafar 
kommunikationsansvarig  

Kvalitetsmässan.

Lena Carlsson 
 kanslichef Digitaliserings- 

kommissionen

Madeleine Siösteen Thiel 
 programansvarig VINNOVA

Per Mosseby 
direktör Sveriges Kommuner 

 och Landsting
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Palle Lundberg och Peter Danielsson, Helsingborgs stad  
tar emot utmärkelsen Sveriges IT-kommun 2015.

JURYNS MOTIVERING:

Året pris går till en kommun som vågar blicka ut i världen och in i framtiden. Helsingborg har  
lyckats skapa bred uppslutning bakom en vision av hur digitalisering kan bidra till ett samhälle  
där utmaningar istället blir till möjligheter.

Kommunen har arbetat kontinuerligt och målinriktat för att erbjuda en modern service till  
medborgare och företag med hjälp av kundcenter, digitala tjänster och hemsida i toppklass.

Hos Helsingborg finns en nyfikenhet på vad ny teknik kan tillföra staden, och en öppenhet  
till att testa nya vägar för att nå invånarna i digitala miljöer där de känner sig hemma.

Med sitt innovativa och gedigna arbete med digitalisering är Helsingborg en föregångare som  
vi hoppas att fler kommer inspireras av.
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Utmärkelsen Sveriges 
KvalitetsKommun
Alla Sveriges kommuner jobbar hårt för att ge medborgarna tjänster med bättre kvalitet. Utmärkelsen 
Sveriges KvalitetsKommun har delats ut sedan 2003 och tillfaller den kommun som har lyckats bäst med 
att utveckla demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande.

Intresset för att delta i utmärkelsen var som vanligt 
stort. 17 kommuner, representerande hela Sverige, hade 
anmält sig som kandidater till titeln Sveriges Kvalitets-
Kommun 2015. I kommunens ansökan ingår att besvara 
50 kryssfrågor samt ge en egenbeskrivning på max fyra 
sidor. Därefter ska alla kommuner som inte nyligen gått 
igenom Sveriges Kommuner och Landstings utvärde-
ringsverktyg Kommunkompassen, göra det.

Slutligen nominerades sex kommuner; Borås, Eskilstuna, 
Helsingborg, Karlstad, Kävlinge och Västerås.

De nominerade kommunerna utvärderades därefter  
ytterligare i form av en resultatanalys, en finansiell  
analys och en undersökning om Hållbart medarbetar- 
engagemang (HME). Hela underlaget sammanställdes 
och lämnades vidare till juryn som fattade sitt beslut. 
Vinnaren får en skulptur av konstnären Ernst Billgren  
och ett resestipendium på 50 000 kr.

Och vinnaren är …
Juryn utsåg Kävlinge kommun till Sveriges  
KvalitetsKommun 2015. 

Priset delades ut av Lena Micko, ordförande för  
Sveriges Kommuner och Landsting.

Partners
De partners som tillsammans med Kvalitetsmässan 
driver Sveriges KvalitetsKommun är Sveriges Kommuner 
och Landsting, NCC, Swedbank, Vision och Saco.

Göran Arrius 
ordförande Saco

Henrik Edman 
vd Kvalitetsmässan

Håkan Sörman 
vd för Sveriges Kommuner  

och Landsting

Marita Ljung 
Senior Advisor Group  

Public Affairs Swedbank

Morten Øgård 
 professor vid Universitetet  

i Agder och UC Berkeley

Svante Hagman 
vd NCC Construction AB

Veronica Magnusson 
ordförande Vision

Pia Almström och Mikael Persson, Kävlinge kommun tar emot 
utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun 2015 av Lena Micko, 
ordförande SKL.

JURYNS MOTIVERING:

En tydlig resultatstyrning med uppföljningar utifrån brukarens perspektiv, har bidragit  
till effektiva verksamheter och en god servicekvalitet.

Kävlinge har erhållit utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun 2015 i hård konkurrens.  
Kommunen utmärker sig genom att både chefer och medarbetare är bärare av en stark  
resultatkultur, där tydliga mål hjälper verksamheterna att leverera tjänster med mycket  
hög kvalitet till Kävlingeborna.
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Utmärkelsen Sveriges
Modernaste Myndighet
Sveriges statliga myndigheter arbetar för att medborgare och företag ska få en bra och effektiv service. 
Innovation och samverkan är hörnstenarna i den svenska förvaltningspolitiken och uppdraget innebär  
ständig utveckling och ständiga förbättringar.

Utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet bygger  
på den statliga förvaltningspolitiken som eftersträvar  
en innovativ statsförvaltning. Fyra huvudkriterier är 
avgörande i utmärkelsen: effektiv service, engagerade 
medarbetare, förnyelse och innovation samt en hållbar 
och miljömedveten utveckling.

Årets upplaga av utmärkelsen lockade rekordmånga 
myndigheter att delta. Totalt var det 16 myndigheter 
som deltog i den nya utvärderingsprocessen som bl a 
erbjöd alla anmälda myndigheter en återföringsrapport 
på sitt utvecklingsarbete.

10 myndigheter nominerades och fick möjlighet att 
delta på en öppen hearing. Resultatet från hearingen 
samt myndighetens egenbeskrivning låg sedan till grund 
för vilka som slutnominerades. För de slutnominerade 
myndigheterna, Jordbruksverket, Konsumentverket, Post- 
och telestyrelsen och Statens geotekniska institut vidtog 
platsbesök för ytterligare expertgranskning. Därefter utsåg 
juryn en vinnare. Priset är 50 000 kr och en glasskulptur 
av glaskonstnären Helena Gibson.

Och vinnaren är …
Juryn utsåg Post- och telestyrelsen till Sveriges  
Modernaste Myndighet 2015.  
 
Priset delades ut av civilminister Ardalan Shekarabi.

Partners
De partners som tillsammans med Kvalitetsmässan driver 
utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet är Närings-
departementet, VINNOVA, PwC, Naturvårdsverket, ST 
och Saco-S. 

Britta Lejon 
ordförande ST

Anna Kelly 
konsult PwC

Leif Callenholm 
stf generaldirektör  

VINNOVA

Karina Aldén 
kansliråd Finansdepartementet

Henrik Edman 
vd  Kvalitetsmässan

Lena Emanuelsson 
 ordförande Saco-S

Magnus Enzell 
kansliråd 

 Näringsdepartementet

Maria Ågren 
 generaldirektör  

Transportstyrelsen 
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Malen Wallén och Richard Källstrand, PTS tar emot  
utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet 2015  
av civilminister Ardalan Shekarabi.

JURYNS MOTIVERING:

Här vågar man ompröva det invanda och lever innovationer i vardagen. Misstag leder till  
lärande och utveckling. Man har en strukturerad process för omvärldsbevakning som löper  
hela året, inga hyllvärmarrapporter eller oanvända strategier accepteras.

För att råda bot på komplexa uppdrag och omvärldsrelationer införde man en guide för  
legala vägval. Det blir lättare att göra rätt och tar bort friktion. Det finns en stor tilltro till  
medarbetarnas förmåga och kapacitet, kombinerat med ett strukturerat arbete för att  
utveckla den statliga kompetensen. 
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Kvalitetsmässans  
delarrangemang
PolitikerDagarna
PolitikerDagarna är ett ledarskapsforum för förtroende-
valda. Det är ett tillfälle att utbyta erfarenheter, få 
inspiration och kunskap som kan stärka dig i din roll som 
förtroendevald. 

PolitikerDagarna arrangerades i samband med Kvalitets- 
mässan för fjärde gången och är numera en given 
mötesplats för förtroendevalda i landets kommuner, 
landsting och regioner. Årets program erbjöd en stor  
variation av ämnen som visar på bredden i den offentliga 
sektorns verksamhet. Arrangörer är Sveriges Kommuner 
och Landsting och Kvalitetsmässan, i samråd med  
Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, 
Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. 

Chef och Ledare
Delarrangemanget Chef och Ledare riktar sig till alla 
slags chefer oavsett om de verkar i privat eller offentlig 
sektor. Chef och Ledare är till för alla som vill utvecklas  
i chefsjobbet.

Ledarnas ordförande Annika Elias invigde delarrangemanget 
Chef och Ledare. Därefter följde ett 20-tal seminarier 
om ledarskapets utmaningar och framtidsfrågor.
Chef och Ledare arrangerades för tredje gången och  
är ett samarbete mellan Ledarna och Kvalitetsmässan.

Vårdkvalitén
Vårdkvalitén arrangerades i år för tredje gången i sam-
band med Kvalitetsmässan. Det är ett delarrangemang 
som riktar sig till chefer inom vård och omsorg. 

I Vårdkvaliténs öppningsseminarium samtalade bl a 
Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro och Läkar- 
förbundets ordförande Heidi Stensmyren, om jämlik  
hälsa. Hur vi kan nå dit och vad det krävs för förändringar?

Programmet innehöll ett brett utbud av seminarier  
om vad det innebär att leda för kvalitet i vården.  
I seminarierna uppträdde förebilderna inom modernt 
ledarskap och samtalades om kvalitetsutveckling, patient-
centrerad vård, kunskaps- och professionsstyrning samt 
it-stöd i vården.

Vårdkvalitén är ett samarbete mellan Kvalitetsmässan, 
Vårdförbundet och Sveriges läkarförbund.

Skolkvalitén
Skolans chefer är nyckelaktörer för att skapa föränd-
ringstryck och nå resultat. Skolkvalitén som arrangera-
des för tredje gången är en arena för chefer och utveck-
lingsansvariga i alla skolformer. 

I inledningsseminariet presenterade Marco Kools, analy-
tiker på OECD, de rekommendationer OECD har lämnat 
angående den svenska skolans utveckling. Därefter följde 
ett 20 tal seminarier som bl a handlade om skolans och 
förskolans ledarskapsfrågor.

Arrangörer av Skolkvalitén är Kvalitetsmässan, Sveriges 
Kommuner och Landsting och GR Utbildning.

Ulla Andersson (V) och Tobias Baudin,  
vice ordförande LO.

Annika Elias, ordförande Ledarna, Håkan Sörman, vd SKL och Ida Texell, 
räddningschef Attunda i öppningsseminariet av Chef och Ledare.

Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund och Sineva Ribeiro, 
ordförande Vårdförbundet i Vårdkvaliténs öppningsseminarium.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre 
utbildning och forskning och Per-Arne Andersson, 
SKL i programmet för Skolkvalitén.
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Kvalitet & Förnyelse
Kvalitet & Förnyelse erbjuder prenumeranterna att ta  
del av vad som händer på utvecklingsfronten i offentlig 
sektor. Helt i linje med Kvalitetsmässans inriktning och syfte. 

Nyhetsbrevet Kvalitet & Förnyelse kom ut 9 gånger  
under 2015 med ca 11 500 läsare varje gång.  

Redaktör och skribent var Lena Hörngren, känd profil från 
Dagens Samhälle, där hon tidigare varit chefredaktör.

Göteborg  
Public Management Seminar
Göteborg Public Management Seminar är ett nordiskt 
forskarsymposium om ledarskap och styrning av offentlig 
sektor. 2015 var femte gången GPMS arrangerades  
i samband med Kvalitetsmässan. 

Årets GPMS hade extra betoning på framtidens styr- 
modeller i kommuner och landsting. Tre seminarier arrange-
rades som alla var en del av Kvalitetsmässans program.

GPMS välkomnade i år forskningsinriktade posters som ut-
ifrån olika perspektiv diskuterade utmaningar och lösningar 
för framtidens styrning och ledning av offentlig sektor.

Arrangörer är Kommunforskning i Västsverige, Högskolan 
i Borås, GRI/Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 
och Kvalitetsmässan.  

Arrangörer & partners 2015
Kvalitetsmässan arrangeras i samverkan med

Samverkande förbund

Kvalitetsmässans utmärkelser

Partners

Officiell mediapartner



Kvalitetsmässan 2015
Kvalitetsmässan är Europas största konferens och fackmässa  
om verksamhets- och samhällsutveckling. Den äger rum  
vartannat år på Svenska Mässan i Göteborg. Här presenteras
under tre dagar de bästa förnyelseprojekten och diskuteras  
hur de offentliga verksamheterna och det svenska samhället  
kan bli bättre och effektivare. Välkommen till Kvalitetsmässan  
den 14 –16 november 2017.

Kvalitetsmässan

412 94 Göteborg • Tel: 031-708 80 60
info@kvalitetsmassan.se • www.kvalitetsmassan.se


