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Innehåll

Snabbfakta
Antal konferensdeltagare 4 500 st
Andel chefer        42 %
Antal talare   500 st
Antal dagsbesök 9 300 st
Antal utställare 150 st
Antal programpunkter 313 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 exempel, 
presentera väl arrangerade seminarier, intressanta  
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 samhällsutmaningar 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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Finansminister Magdalena Andersson  
invigningstalade på Kvalitetsmässan.
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Kvalitetsmässan befäste sin  
position som den viktigaste  
mötesplatsen för offentlig sektor
När Kvalitetsmässan i Göteborg stängde den 16 november summerades inte mindre än 9 300 besök 
– en siffra i paritet med tidigare år. Detta trots att polisen varnat för svårigheter att ta sig till och från 
centrala Göteborg p g a EU-toppmötet som arrangerades samtidigt.  Antalet konferensdeltagare ökade  
till och med något till 4 500 delegater.

Programmet bjöd som vanligt på många spännande 
seminarier med ett stort antal intressanta personer. 
Finansminister Magdalena Andersson samt partiledarna  
Ulf Kristersson (M),  Annie Lööf (C), Ebba Busch Thor (KD) 
och Jonas Sjöstedt (V) fanns på plats tillsammans med 
namn som Clara Henry, Anja Pärson,  Anders Borg och  
f d partiledaren för Labour Ed Miliband. Här fanns även 
framtidsforskare och robotchefer för att inspirera besökarna 
på det som har blivit Europas största konferens för offentlig 
sektor. 

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  

170 olika seminarier erbjuder vi även PolitikerDagarna  
som är ett nischat program mot politiker. Kvalitetsmässan 
innehåller även fackmässan som bestod av 150 utställare 
och 200 öppna seminarier, en TV-studio med intervjuer 
och kortare debatter. Därtill kommer fem olika nationella 
utmärkelser som belönar offentliga verksamheter 
samt nyhetsbrevet Kvalitet & Förnyelse med ca 55 000 
prenumeranter.

4 500 personer kom för att delta i seminarierna  
i konferensprogrammet. Totalt var det 9 300  
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.

Annie Lööf, partiledare (C), 
om Det nya Sverige

Ulf Kristersson, partiledare (M),  förklarar sitt partis syn  
på hur Sverige ska utvecklas för att bli ”Det nya Sverige”.

Veronica Magnusson, ordförande Vision, Frida Boisen, digital 
chef Bonnier Tidskrifter och Ann-Therése Enarsson, vd Futurion, 
om Robotchefen.

Ed Miliband, f d partiledaren för 
Labour var avslutningstalare.
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Konferensen
Kvalitetsmässans konferensprogram är navet för hela arrangemanget. Under tre dagar kunde deltagarna  
ta del av 170 seminarier med ett stort antal medverkande på högsta nivå inom sina respektive områden.  
Programmets huvudtema Det nya Sverige delades in i sju delteman.

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 världsklass.

DET SMARTARE SAMHÄLLET
Det smarta samhället associeras ofta med digitalisering 
och teknik. Men det är mycket mer än så. Det är en fråga 
om migration, arbetsmarknad, integration, hållbarhet och 
tillväxt. Det är en fråga om att skapa rätt förutsättningar  
i alla de delar som bidrar till en gynnsam svensk framtid. 
Som bidrar till att Sverige bygger det smartare samhället.

LEDARSKAPETS UTMANINGAR
I en snabbt föränderlig värld ska man som ledare ändå ha  
en långsiktig strategi. Dessutom i en organisation med  
medarbetare från en ny generation med andra värderingar  
och förväntningar på arbetslivet. Ta del av insikter och  
verktyg för dig som ledare så du får medarbetarna och  
organisationen att utvecklas.

EKONOMI & STYRNING
Att styra verksamheter som finansieras av medborgarnas 
pengar är ett ansvarsfullt och ofta komplext uppdrag. Det 
behövs stabila och förutsägbara ekonomiska förutsättningar 
och samtidigt utvecklade styrmodeller som är i samspel 
med nya förutsättningar i omvärlden. Hur får vi det?

TRENDER, FRAMTID & DIGITALISERING
AI, IoT, VR och AR. Teknikbaserade trender som tillsammans 
med utvecklade innovationskulturer ger samhället och  
offentlig sektor möjligheter som inte funnits tidigare.  
 

Hur ska man då använda detta i sin verksamhet, och vad 
behöver man kunna själv för att förstå hur detta utnyttjas 
på bästa sätt?

SKOLANS MÖJLIGHETER & UTMANINGAR
Utmaningarna för den svenska skolan är många. Samtidigt 
som kunskapsresultaten i svensk skola har vänt uppåt fort-
sätter ojämlikheten att öka. Är digitaliseringens möjligheter  
att skapa en bättre skola vägen framåt?

VÄLFÄRDSTEKNOLOGI UTVECKLAR VÅRD OCH OMSORG
Välfärdsteknologin står inte bara för dörren. Den har tagit 
klivet in över tröskeln. Tekniken finns, viljan finns. Nu ska 
vi bara anpassa de komplicerade och komplexa vård- och 
omsorgssystemen efter de nya förutsättningarna.  
Och vem tar egentligen ansvaret för det?

POLITIK SOM MÖJLIGGÖRARE
Politiska ledare står ofta inför komplexa beslut som berör 
många människor och påverkar förutsättningarna för hela 
branscher. Här får du kunskap och inspiration som utvecklar 
och förbättrar dig i uppdraget som förtroendevald.

6 ministrar
Finansminister Magdalena Andersson var årets invignings-
talare. Dessutom medverkade idrott- och socialminister 
Annika Strandhäll, gymnasie- och kunskapslyftsminister 
Anna Ekström, bostads- och digitaliseringsminister Peter 
Eriksson, civilminister Ardalan Shekarabi och närings- och 
innovationsminister Mikael Damberg.  Avslutningstalaren  
var Ed Miliband f d partiledaren för Labour.

Bildtext

Anders Borg, f d finansminister pratade om risker, 
utmaningar och möjligheter kring Sveriges utveckling.

Björn Ferry, f d skidskytt och Heidi Andersson,  
armbryterska pratade om #fossilfritt2025 med  
Catarina Rolfsdotter-Jansson, journalist SVT.

Elaine Eksvärd, retorik- och kommunikationsexpert  
om hur pratar man så folk förstår.

BildtextHåkan Lans, uppfinnare och hedersdoktor i samtal 
med Britt-Marie Mattsson, journalist GP.
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Uppskattat konferensprogram
Totalt medverkade drygt 500 talare i Kvalitetsmässans 
170 seminarier. Ett ökat antal konferensdeltagare och en 
mycket hög nöjdhet med seminarierna är ett gott betyg. 
Ca 90 % tyckte att seminarierna man deltog i var bra 
eller t o m mycket bra.

Det seminarium som drog mest publik förutom  
invigningsseminariet med finansminister Magdalena  
Andersson var med Anja Pärson som pratade under  
rubriken ”Bäst när det gäller”.  Andra seminarier som  
var välbesökta var om Framtidens ledarskap med Jenny 
Hermansson, vd för Spotify i Norden tillsammans med 
Per Schlingmann, författare och kommunikationsexpert. 

Konferensen presenterade ett flertal internationella talare. 
Det är viktiga och uppskattade inslag som ger utblickar 
utanför Sveriges gränser. I årets program deltog bl a Ed 
Miliband, f d partiledare Labour, Pedro Manuel Saraiva, 
professor vid University of Coimbra, Portugal, Rohit Verma, 
professor Cornell University och chef för Cornell Institute 
for Healthy Futures, Paul Gemmel, professor i Service 
management vid Gent Universitet, Phil Cass, PhD, vd  
för de fyra idéburna sjukvårdsorganisationerna the  
Columbus Medical Association, John Manzoni, Chief 
Executive Cabinet Office, UK Civil Service samt Sandeep 
Patel, Open Innovation Manager HHS i USA. 

Uppmärksammade vinnare
Invigningen hölls som vanligt på GöteborgsOperan  
där Kvalitetsmässans fem utmärkelser delades ut:  
GötaPriset, SveaPriset, Sveriges Digitaliserings- 
Kommun, Sveriges KvalitetsKommun och Sveriges  
Modernaste Myndighet. Maria Möller ledde kvällens  
program som uppmärksammade 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 700 personer deltog på banketten där  
The Soul Company, ett sjumannaband med musik  
präglad av 60-talets motown- och chicagosoul spelades.  
Programledarrollen axlades av Robin Paulsson.

Bildtext Bildtext
Jonas Sjöstedt, partiledare (V)  
om det nya Sverige.

Ardalan Shekarabi, civilminister i diskussion om  
hur vi skall digitalisera myndigheterna. 

The Soul Company stod för  
musiken under banketten.

Robin Paulsson som programledare.
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Anja Pärson om  
att vara bäst när det gäller.

Leif Östling, ordförande Svenskt Näringsliv 
och Tom Johnstone, ordförande Husqvarna AB 
pratade om att kvalitetsutveckling kräver ledarskap.

Bildtext

Bildtext

Bildtext

Bildtext

Helena Stålnert, kommunikationsrådgivare.

Anna Breman, chefekonom Swedbank och
Bettina Kashefi, chefekonom Svenskt Näringsliv  
om det ekonomiska läget.

Bildtext

Stefan Sauk, skådespelare om hur man talar inför folk.

Ebba Busch Thor (KD), en av partiledarna på  
Kvalitetsmässan.

Carolina Klüft, projektledare GEN-PEP om rörelse  
och utbildning – hur hänger det ihop?

Digitaliseringsminister Peter Eriksson om hur 
digitaliseringen påverkar den offentliga sektorn.



12 13

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 150-tal organisationer som ställer ut på Kvalitetsmässan.

Partiledarna på Kvalitetsmässan
Inför valet 2018 bjöd Kvalitetsmässan in samtliga parti- 
ledare för riksdagspartierna i syfte att utveckla sitt partis 
syn på hur Sverige ska utvecklas för att bli ”Det nya Sverige”.  
Ulf Kristersson (M),  Annie Lööf (C), Ebba Busch Thor (KD) 
och Jonas Sjöstedt (V) tackade ja till möjligheten att tala  
på Kvalitetsmässan.

Temalokaler
Något som var uppskattat under Kvalitetsmässan 2015 var 
Öppet Forum som bestod av fyra temalokaler. Inför 2017 
ökade intresset för Öppet Forum ytterligare både bland 
arrangörer och åhörare med fler intressanta ämnen och 
välkända talare.

Tema vård & omsorg erbjöd ett brett utbud av seminarier 
med inriktning mot kvalitetsutveckling i äldreomsorgen, 
patientcentrerad vård och it-stöd i vården.

Tema skola/utbildning tog upp hur vi skapar rätt  
förutsättningar för en både framgångsrik och trygg skola,  
den digitala utvecklingen, det kollegiala lärandet och  
kompetensutveckling för skolans personal.

Tema ledarskap & utveckling erbjöd ett stort antal  
seminarier om innovationer, framtidens ledarskap och  
organisationsutveckling genom effektivare styrmodeller.

Tema samhälle tog upp samhällets stora frågor, integration, 
klimatet, flyktingmottagande och stadsutveckling.

Tv-studio
En nyhet under Kvalitetsmässan 2017 var TV-studion, 
där journalisten Lennart Persson ledde sändningarna. 
Programmet sändes via livestreaming på Kvalitetsmässans 
hemsida men även i efterhand i Öppna kanalen  
i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Aktuella samhällsdebatter varvades med samtal och  
personporträtt såsom kompetensförsörjning med 
närings- och innovationsminister Mikael Damberg och 
Elisabeth Svantesson, ekonomisk politisk talesperson (M). 
Elaine Eksvärd, retorik- och kommunikationsexpert 
tipsade om Hur man pratar så att folk förstår. Bodil  
Jönsson, professor emerita vid Lunds universitet lyfte 
fram hur den åldrande befolkningen kan vara en resurs 
att ta tillvara på. Socialminister Annika Strandhäll  
pratade om hur vi kan få jämlik vård i hela Sverige. 
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Antalet inskickade projekt till GötaPriset ökade kraftigt 
2017. Det skickades in 468 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 hedersomnämnanden till de övriga 
finalisterna.

Och vinnaren är …
Åre kommuns ”Integrationsarbete när hjärtat får  
vara med” tilldelades utmärkelsen GötaPriset 2017.  
Kommunens framgångsrika integrationsarbete har  
bidragit till att 85 procent av Åres nyanlända de senaste 
två åren har kommit ut i egenförsörjning. Priset delades 
ut av f d friidrottaren Mustafa Mohamed.

GötaPrisets hedersomnämnanden och 30 000 kr  
var gick till: 

• Boost by FC Rosengård
• Landsbygdsutveckling kräver helhetssyn
• Uppströmsarbetet
• Bättre miljö med smarta papperskorgar – effektivare 

parkförvaltning med smarta skräpkorgar
• ”Humanitär hållbarhet” – värmeljus blir benprotes

Partners
De partners som tillsammans med Kvalitetsmässan  
står bakom GötaPriset är Göteborgs Stad, Västra  
Götalandsregionen, Sveriges Kommuner och Landsting, 
Länsstyrelsen i Västra Götalands Län och SIQ –  
Institutet för kvalitetsutveckling. Samverkande förbund  
är Akademikerförbundet SSR, Friskolornas riksförbund,  
ST, och Vision.

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 2 0 1 7

Åre kommuns ”Integrationsarbete när hjärtat får vara med” tilldelades  
utmärkelsen GötaPriset 2017. F d friidrottaren Mustafa Mohamed delade ut  
GötaPris-skulpturen till Mattias Sjölundh  och Martin Söderström. 

Ann-Sofie Lodin 
regiondirektör  

Västra Götalandsregionen

Eva Hessman 
stadsdirektör Göteborgs Stad

Henrik Edman 
direktör Kvalitetsmässan

Mats Deleryd 
 vd SIQ

Lars Bäckström 
fd landshövding Länsstyrelsen  

i  Västra Götaland

Per-Arne Andersson  
direktör Sveriges Kommuner  

och Landsting
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JURYNS MOTIVERING:

”Genom ett medvetet, engagerat och kreativt integrationsarbete har en modell för samarbete mellan offentlig, privat och ideell sektor 
blivit ett framgångskoncept. Med synsättet att nyanlända är en resurs för kommunen har man lyckats skapa både tillväxt och mångfald  
i glesbygden. Och resultatet är strålande. Sedan ett par år tillbaka kommer 85 procent av Åre kommuns nyanlända ut i egenförsörjning. 
De flesta väljer också att stanna kvar i kommunen”
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76 bidrag kom in till utmärkelsen SveaPriset. De nominerade 
bidragen fick presentera sitt utvecklingsarbete inför juryn 
på Socialdepartementet. Därefter utsåg juryn en vinnare  
och mottagare av priset på 150 000 kr. Vinnaren får  
även glasskulpturen Svea designad av glaskonstnären  
Kjell Engman. 

Och vinnaren är …
SveaPriset 2017 tilldelas Socialförvaltningen i Trelleborgs 
kommun för arbetet ”När robotar sköter handläggningen 
ägnar sig kommunen åt medborgarna”. Tack vare hand- 
läggningsroboten söks 75 procent av alla försörjnings- 
stöd digitalt och 100 procent av alla som söker digitalt  
får beslut om sitt försörjningsstöd inom en arbetsdag.  

Priset delades ut av statssekreterare Agneta Karlsson. 

De övriga fyra nominerade projekten var:
• Transport av hjärtstartare med drönare
• BUP-appen – Min Utredning
• Mednotes
• PATHFx – ett unikt adaptivt kliniskt beslutsstöd

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

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

Statssekreterare Agneta Karlsson delar ut utmärkelsen SveaPriset 2017  
till Veronica Larsson och Lennart Höckert från Trelleborgs kommun. 
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Agneta Karlsson 
statssekreterare  

Socialdepartementet

Anna Lefevre Skjöldebrand 
 vd Swedish Medtech

Erik Höglund 
avdelningschef  
Socialstyrelsen

Hans Karlsson 
avdelningsdirektör Sveriges 

Kommuner och Landsting

Heidi Stensmyren 
 ordförande Sveriges  

läkarförbund

Henrik Edman 
direktör Kvalitetsmässan

Sineva Ribeiro 
ordförande Vårdförbundet

Veronica Magnusson 
förbundsordförande  

Vision

Henrik Moberg 
kansliråd  

Socialdepartementet

Karin Eriksson 
 programledare VINNOVA

Kerstin Lidman 
styrelseledamot Föreningen 

Sveriges Socialchefer

JURYNS MOTIVERING:

”SveaPriset 2017 tilldelas Socialförvaltningen i Trelleborgs kommun för arbetet ”När robotar sköter handläggningen ägnar sig  
kommunen åt medborgarna.” För 3 år sedan fick Trelleborg nog av faxar och annan digital inkompetens. Då påbörjades en digital  
resa med medborgaren i fokus. Nu kan man stoltsera med ett helt digitalt och automatiserat system för att ansöka om försörjningsstöd. 
Resultatet är fantastiskt. 75 procent av alla som söker försörjningsstöd gör det digitalt och 100 procent av alla som söker digitalt  
får beslut om sitt försörjningsstöd inom en arbetsdag. Juryn ser med fördel att den modellen kan spridas till andra kommuner och  
till andra offentliga verksamheter.”
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Utmärkelsen Sveriges  
DigitaliseringsKommun

17 kommuner var med i det första urvalet som juryn 
tog ställning till. De 17 bantades ner till 5 kommuner 
som vidare skulle beskriva sitt utvecklingsarbete. Efter 
ytterligare granskning av kommunerna slutnominerades 
Falkenberg, Karlskrona, Kungsbacka, Stockholm och  
Uppsala 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 och 
rapport från platsbesöken. Vinnaren får en statyett och 
50 000 kr.

Och vinnaren är …
Stockholms stad tilldelades priset Sveriges  
DigitaliseringsKommun 2017. 

Priset delades ut av digitaliseringsminister  
Peter Eriksson.

Partners
De partners som tillsammans med Kvalitetsmässan  
driver Sveriges DigitaliseringsKommun är Sveriges 
Kommuner och Landsting, Finansdepartementet, PwC, 
VINNOVA samt IT&Telekomföretagen.

Sveriges IT-kommun har delats ut sedan 2001. För att namnet på utmärkelsen bättre ska spegla  
kriterierna och vad som belönas av juryn, bytte man inför 2017 namnet från Sveriges IT-kommun till  
Sveriges DigitaliseringsKommun. Utmärkelsen tillfaller den kommun som har lyckats bäst med att använda 
digitaliseringens möjligheter för att utveckla kommunen som helhet och göra det enklare, öppnare och effektivare.

Anne-Mari Fineman 
handläggare VINNOVA
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Bo Dahlbom 
professor Göteborgs universitet

Haron Zafar 
affärsansvarig  

Kvalitetsmässan

Åsa Zetterberg 
enhetschef SKL

Therese Kristensson 
ämnessakkunnig eFörvaltning 

Finansdepartementet

Jörgen Westergren 
director PwC

David Mothander 
förbundsdirektör  

IT&Telekomföretagen

Fredrik Jurdell och Ann Helenius, Stockholm stad tar emot utmärkelsen 
 Sveriges DigitaliseringsKommun 2017 av digitaliseringsminister Peter Eriksson.

JURYNS MOTIVERING:

“Årets vinnare har satt fokus på att skapa den smarta staden, där digitalisering bidrar till att skapa en attraktiv och hållbar plats  
för medborgare och företag. Genom ett kompetent ledarskap har Stockholm byggt upp en bred förmåga för att ta sig an stadens  
transformation med fokus på nytta och innovation. Här samsas robotar som låter sjuka barn vara med på distans i skolan med  
automatiserade processer kopplade till e-tjänster och breda insatser för att höja den digitala kompetensen. Samtidigt som staden 
arbetar löpande för att hitta smartare processer och nya samarbeten för att ta sig an stadens utmaningar. Förväntningarna är  
stora på Stockholm att ta på sig ledartröjan nu när Sverige ökar takten mot en smartare välfärd!”
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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.

Nio kommuner hade anmält sig som kandidater  
till utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun 2017.  
Kommunerna anmäler själva intresset för att vara med 
och får då möjlighet att jämföra sig med andra kommuner. 
Många ser det också som en del i sitt förbättringsarbete 
och en möjlighet att få sin verksamhet granskad utifrån. 
I kommunens ansökan ingår att besvara 50 kryssfrågor 
samt ge en egenbeskrivning på max fyra sidor. Däref-
ter ska alla kommuner som inte nyligen gått igenom 
Sveriges Kommuner och Landstings utvärderingsverktyg 
Kommunkompassen, göra det.

Slutligen nominerades sex kommuner Helsingborg,  
Upplands Väsby, Västerås, Tyresö, Vallentuna och  
Örnsköldsvik.

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. 

Och vinnaren är …
Juryn utsåg Helsingborgs stad till Sveriges  
KvalitetsKommun 2017.  
Vinnaren får en skulptur av konstnären Ernst Billgren  
och ett resestipendium på 50 000 kr.

Priset delades ut av SKL:s vd Vesna Jovic.

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

Göran Arrius 
ordförande Saco

Vesna Jovic 
vd Sveriges Kommuner  

och Landsting

Henrik Edman 
direktör Kvalitetsmässan

Nils Bjelm 
Senior Vice President and  

Head of Civil
 Engineering  

NCC Infrastructure

David Hallgren 
Senior Strategy Adviser  

Hypergene

Morten Øgård 
 professor vid  

Universitetet i Agder

Hans Petersson 
analytiker Kommunforskning  

i Väst

Veronica Magnusson 
ordförande Vision

Palle Lundberg och Peter Danielsson, Helsingborgs stad tar emot
utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun 2017 av SKL:s vd Vesna Jovic.

JURYNS MOTIVERING:

“Helsingborg har erhållit utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun 2017. Det är en kommun som kännetecknas av öppenhet och en vilja  
till dialog med de som bor och verkar i Helsingborg. Kommunen arbetar med en tydlig fokus på brukare, vilket exempelvis yttrar sig  
genom en hög tillgänglighet och ett gott bemötande. Kommunen utmärker sig även genom starkt engagerade chefer och medarbetare 
som tillsammans arbetar för att ständigt förbättra servicen för helsingborgarna. En tydlig struktur för styrning och uppföljning skapar 
förutsättningar för goda och hållbara resultat och en hög kvalitet på kommunens tjänster.”
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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: 
• Kvalitet, enkelhet och effektivitet.
• Engagerade och kompetenta chefer och medarbetare.
• Förnyelse och innovation.
• Hållbar miljö- och klimatmedveten utveckling.

Totalt var det 9 myndigheter som deltog i en ny fördjupad 
utvärderingsprocess som bl a erbjöd alla anmälda  
myndigheter en återföringsrapport på sitt  
utvecklingsarbete.

Alla anmälda myndigheter fick möjlighet att delta på en 
öppen hearing. Resultatet från hearingen samt myndig-
hetens egenbeskrivning låg sedan till grund för vilka som 
slutnominerades. För de slutnominerade myndigheterna, 
Elsäkerhetsverket, Kemikalieinspektionen, Länsstyrelsen 
Skåne, Socialstyrelsen och Statens Energimyndighet  
vidtog platsbesök för ytterligare expertgranskning.  
Därefter utsåg juryn en vinnare. 

Och vinnaren är …
Juryn utsåg Elsäkerhetsverket till Sveriges Modernaste 
Myndighet 2017. Priset delades ut av civilminister  
Ardalan Shekarabi.

Priset är 50 000 kr och en glasskulptur av glaskonstnären 
Helena Gibson.

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

Britta Lejon 
ordförande ST

Henrik Edman 
direktör  Kvalitetsmässan

Lena Emanuelsson 
 ordförande Saco-S

Jenny Madestam 
 lektor vid Förvaltningsakademin 

Södertörns högskola 
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Elisabet Falemo och Kim Reenaas, Elsäkerhetsverket tar emot
utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet 2017
av civilminister Ardalan Shekarabi.

JURYNS MOTIVERING:

”På den här myndigheten har man vågat ompröva gamla arbetssätt och idag utförs uppdraget på ett nytt sätt och med ett 
tydligt fokus på att uppnå största möjliga samhällsnytta. Under omställningsarbetet har myndigheten visat på sin förmåga 
att agera snabbfotat, och på värdet av öppenhet mot och involvering av sina intressenter. På myndigheten ser man hellre 
möjligheter än hinder och gör inte saker svårare än de behöver vara. Här står också utvecklingen av statstjänstemannarollen 
högt på agendan och medarbetarna ser sig som ambassadörer för myndigheten och dess uppdrag.”
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Kvalitet & Förnyelse
Nyhetsbrevet Kvalitet & Förnyelse kom ut 9 gånger  
under 2017 med ca 11 500 läsare varje gång. 

Kvalitet & Förnyelse erbjuder prenumeranterna att ta  
del av vad som händer på utvecklingsfronten i offentlig sektor. 
Helt i linje med Kvalitetsmässans inriktning och syfte.  

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

PolitikerDagarna
PolitikerDagarna är ett ledarskapsforum för förtroendevalda.
Det är ett tillfälle att utbyta erfarenheter, få inspiration och 
kunskap som kan stärka dig i din roll som förtroendevald.

PolitikerDagarna arrangerades för femte gången i samband 
med Kvalitetsmässan 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.

Arrangörer & partners 2017
Kvalitetsmässan arrangeras i samverkan med

Samverkande förbund

Kvalitetsmässans utmärkelser

Partners

Officiell mediapartner

2 0 1 7



Kvalitetsmässan 2017
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 12–14 november 2019.

Kvalitetsmässan

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


