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EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING Det nya Sverige

Sätt din verksamhet på kartan
GötaPriset efterlyser idéerna som utvecklar och förbättrar  

kvaliteten i stat, kommun, landsting och regioner

INBJUDAN

TILL GÖTAPRISET



Har du och dina kollegor varit med om att utveckla en offentlig verksamhet så att den blivit  
bättre och effektivare? GötaPriset efterlyser goda exempel på förnyelse och förbättring. 

Välkommen med en kort beskrivning av projektet till GötaPriset. Ditt bidrag är med och tävlar  
om 300 000 kr och kan ta en plats i Kvalitetsmässans program.

Berätta om ett lyckosamt 
förändringsarbete

Vem kan delta i GötaPriset?
GötaPriset är öppet för alla typer av verksamheter. Det kan vara 

offentliga, privata eller idéburna utförare. Det kan vara stora och 

övergripande utvecklingsprojekt eller vardagsförbättringar. Alla är 

lika välkomna.

Det viktiga är resultatet. En bättre verksamhet för de pengar vi 

satsar gemensamt på välfärd och ett väl fungerande samhälle.

Pengar är inte allt
Förutom att vara med och tävla om prissumman på 300 000 kr 

finns det flera goda anledningar att delta i GötaPriset. De tre  

viktigaste anledningarna för deltagarna i GötaPriset 2015 var:

•  Man blir uppmärksammad för sitt arbete både inom sin egen 

organisation och från kollegor på andra håll.

•  Deltagandet är ett bra sätt att utveckla sin egen verksamhet 

ytterligare.

•  Man vill sprida sina erfarenheter till andra och bidra till att 

utveckla en ännu bättre offentlig verksamhet.

Kriterier för bedömning av ditt projekt
Kvalitetsmässan läser och bedömer alla inkomna bidrag. 

De projekt som blir nominerade ska:

• Behandla verksamheter som har en offentlig finansiering 

• Vara nyskapande och använda sig av nya idéer 

• Bidra till lägre kostnader och/eller högre kvalitet 

• Visa vilka resultat som uppnåtts 

• På ett tydligt sätt lyfta fram huvudpoänger och lärdomar 

• Ge erfarenheter av värde för andra organisationer

Anmälan senast 13 december
Det är enkelt att tävla om GötaPriset. Allt du behöver göra är att 

lämna in en beskrivning på max en A4-sida senast den 13 decem-

ber 2016. Anmälan och mer information på www.gotapriset.se.

Vad händer efter anmälan?
Omkring 40–50 av alla inlämnade projekt kommer att nomineras 

för att tävla om GötaPriset. De som nomineras ska under våren 

2017 författa en uppsats, som ska vara nyskriven för 

Kvalitetsmässan och får omfatta max 15 A4-sidor. 

Alla nominerade projekt presenteras även i seminarier på 

Kvalitetsmässan som går den 14–16 november 2017 på Svenska 

Mässan i Göteborg. 

Tema: Det nya Sverige

Sverige är ett land i snabb omvandling  

– på många sätt. Den svenska välfärden  

förändras i takt med nya tider, nya utmaningar 

och nya möjligheter. Digitalisering, innovationer 

och nya idéer för bättre verksamheter är en  

förutsättning för att behålla en välfärd i världs-

klass.



Vinnaren utses av en jury
De nominerade uppsatserna bedöms av en jury. Juryn belönar bästa 

uppsats med GötaPriset och 150 000 kr. Ytterligare 3–5 projekt får 

hedersomnämnanden och får dela på 150 000 kr. 

Prisceremonin äger rum på Kvalitetsmässans invigningsgala på 

GöteborgsOperan den 14 november 2017.

I juryn ingår Eva Hessman, stadsdirektör Göteborgs Stad, Ann-Sofi 
Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen, Per-Arne 
Andersson, direktör Sveriges Kommuner och Landsting, tillträdande 
vd för SIQ, Lars Bäckström, landshövding Länsstyrelsen i Västra 

Götaland, och Henrik Edman, vd Kvalitetsmässan.

Hålltider för GötaPriset
13 december 2016  

Sista dag för anmälan till GötaPriset. 

1 februari 2017 

Du får reda på om ditt projekt blivit nominerat och får samtidigt  

ett fint diplom. 

7 april 2017  

Sista dag för att skicka in uppsatsen. 

1 september 2017  

Du får reda på om ditt projekt är med bland de ca 5 finalisterna  

i GötaPriset. 

2 oktober 2017 

Film- eller bildmaterial om finalprojekten skickas in. 

14 november 2017 

Prisutdelning under Kvalitetsmässans invigningsgala på 

GöteborgsOperan. 

14–16 november 2017 

Presentation av alla nominerade projekt på Kvalitetsmässan.

” GötaPriset har bidragit  
till utveckling inom mitt  
fortsatta uppdrag och  
skapat nya kontakter inom 
liknande verksamheter.” 

” Jag fick mycket  
positiv uppmärksamhet 
på min egen arbetsplats.”

” Det är bra att sätta sig 
ner och formulera hela 
utvecklings processen 
och sätta ord på det man 
gjort.”

” Att jämföra med  
en Oscarsnominering.  
Även om man inte vinner 
skapar nomineringen  
uppmärksamhet.”



Kvalitetsmässan 2017
Kvalitetsmässan är Europas största konferens och fackmässa 
om verksamhets- och samhälls utveck ling. 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.

I samverkan med

GötaPriset arrangeras av

Kvalitetsmässan

412 94 Göteborg • Tel: 031-708 80 60

info@kvalitetsmassan.se • www.kvalitetsmassan.se


