Premiär för

VINNARKONFERENSEN
11 november 2020
digital konferens

Välkommen på premiär
den 11 november!
Kvalitetsmässan har sedan starten 1989 arrangerats vartannat år i
Göteborg. Ända sedan dess har även utmärkelsen GötaPriset delats
ut (men namnet tillkom senare). Under åren har det tillkommit
ytterligare fyra nationella utmärkelser som alla syftar till att bidra till
utveckling av Sveriges offentliga verksamheter. Och nu är det alltså
premiär för Kvalitetsmässans vinnarkonferens. Ett tillfälle att lyssna
på de framgångsrika verksamheter som alla stod som vinnare på
Kvalitetsmässan för närmare ett år sedan.
Givetvis blir det i dessa tider en digital mötesplats. Men möjligheten
att inspireras och få ta del av goda erfarenheter och exempel är lika
stor som när vi ses på Kvalitetsmässan i Göteborg. Samtidigt vet vi att
många av er vill träffas fysiskt eftersom det ger en extra dimension när
man befinner sig i samma rum.
Så passa på att inte bara boka in er på Vinnarkonferensen den 11
november. Om drygt ett år samlas chefer, förtroendevalda och
utvecklingsmänniskor från offentlig sektor på Kvalitetsmässan i
Göteborg igen. Boka er redan nu till Kvalitetsmässan så bjuder vi på
deltagande på Vinnarkonferensen.
Välkommen den 11 november 2020 digitalt, och den 16-18 november
2021 till Svenska Mässan i Göteborg.

Program för Vinnarkonferensen
INVIGNING
09.00 - 09.05
Välkommen
Haron Zafar och Henrik Edman, Kvalitetsmässan
09.05 - 09.20
Budget, processer och styrning i all ära. Men inte utan
resultat!
Staffan Isling, vd Sveriges Kommuner och Regioner
GÖTAPRISET
09.20 - 09.45
Så bygger vi samverkan från grunden!
Maria Klingberg, projektledare, Maria Karlsson,
vårdutvecklare, och Helen Karlsson, samordnare
Samverkande sjukvård
SVERIGES KVALITETSKOMMUN
09.50 - 10.05
Ledarskapet för en effektiv verksamhet
Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande, och
Per Törnvall, kommundirektör Sollentuna kommun
10.05 - 10.20
Trygghet och välfärd genom livet
Magnus Ramstrand (KD), ordförande kultur- och fritidsnämnden och BRÅ, samt Caroline Olsson, trygghetssamordnare Solllentuna kommun
10.20 - 10.35
Attraktiv och effektiv organisation
Anna-Lena Johansson (L), ordförande vård- och
omsorgsnämnden, Anette Ceder, avdelningschef vårdoch omsorgskontoret, Jonas Riedel (C), ordförande
klimatnämnden, och Inger Mattsson, projektledare
miljö och klimat Sollentuna kommun
10.35 - 10.50
Ställ dina frågor till Sveriges KvalitetsKommun
Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande, och
Per Törnvall, kommundirektör Sollentuna kommun
10.50 - 11.05
Kommunkompassen 3.0
Linda Nordberg och Gunnar Gidenstam, SKR
SVERIGES MODERNASTE MYNDIGHET
11.10 - 11.25
Vad är en modern myndighet?
Jenny Madestam, lektor i offentlig förvaltning
Södertörns högskola och medlem i juryn för Sveriges
Modernaste Myndighet
11.25 - 11.40
Ledarskapets betydelse för att driva verksamheten
framåt
Åsa Olsson, kommunikationschef Upphandlingsmyndigheten
11.40 - 11.55
Goda exempel från framgångsrika verksamheter
Erika Hanses, upphandlingsjurist, Alexandra Dalle
Vacche och Hanna Vehkalahti, strategiska inköpare

Moderator: Ann Emilson,
Head of Business Unit
Public and Key Tellia

11.55 - 12.10
Ställ dina frågor till Sveriges Modernaste Myndighet
Inger Ek, generaldirektör, Alexandra Dalle Vacche och
Sandra Hasslö, strategiska inköpare Upphandlingsmyndigheten
-- LUNCH -SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN
12.40 - 12.55
Att leda förändring i en digital tid
Daniel Broman, stadsdirektör, och Sara Penje,
utvecklingschef Lidingö stad
12.55 - 13.10
Leda förändring genom hela styrkedjan
Stefan Anderman, skolchef, och Tapio Liimatainen,
biträdande förvaltningschef Lidingö stad
13.10 - 13.25
Lätt att göra rätt
Joakim Ingers, systemförvaltare, Mikaela Klasenius,
ehandelskonsult, Giovanni Valente, inköpare/upphandlare, och Lena Wennerklint, upphandlingschef Lidingö
stad
13.25 - 13.40
Ställ dina frågor till Sveriges DigitaliseringsKommun
Daniel Broman stadsdirektör, Sara Penje, utvecklingschef, och Tapio Liimatainen, biträdande förvaltningschef Lidingö stad
13.40 - 13.55
Samtal med juryn för Sveriges DigitaliseringsKommun
Johan Magnusson, docent Göteborgs universitet, Maria
Johansson, Vinnova, och Mia Forsäng, business accelerator Telia
13.55 - 14.15
Bäst i världen på att använda digitaliseringens
möjligheter
Anders Ygeman, digitaliseringsminister
SVEAPRISET
14.20 - 14.45
Att skapa en organisation som fångar upp digitala
innovationer
Måns Lööf, digital vårdutvecklare, och Simon Nilsson,
utvecklingschef hälso- och sjukvård Region Gävleborg
14.45 - 14.55
På jakt efter smarta idéer om framtidens e-hälsa
Maja Fjaestad, statssekreterare Socialdepartementet
och ordförande i juryn för SveaPriset
14.55 - 15.00
Avslutning
Haron Zafar och Henrik Edman, Kvalitetsmässan

Kompletta programtexter finns på www.kvalitetsmassan.se/vinnarkonferens

Möt 2019 års vinnare
Den 12 november 2019 delades fem utmärkelser ut till förebilder från
kommuner, regioner och stat. Syftet med Kvalitetsmässans utmärkelser är
att stimulera utveckling inom de offentliga verksamheterna. Med hjälp av
goda exempel från framgångsrika verksamheter främjas innovationer som
förnyar och förbättrar offentlig sektor.

GötaPriset: Västra Götalandsregionens
Samverkande sjukvård
JURYNS MOTIVERING:
Åtta minuter går ofta fort. Men inte när man väntar på ambulansen.
Åtta minuter kan vara skillnaden mellan liv och död. Genom att
tänka nytt och innovativt har man fått bort stuprören. I stället ser
man alla vårdresurser, oavsett organisations-tillhörighet, som en
samlad gemensam resurs som finns där för invånarnas bästa.
Med teknikens hjälp, och med samverkan mellan SOS Alarm och
kommunens sjuksköterskor, kan man via en app se var närmaste
kommunsjuksköterska finns och även ge navigationshjälp. Resultatet blir en snabbare och närmare vård för invånarna i Fyrbodal.

SveaPriset: Region Gävleborg för
appen Hipr
JURYNS MOTIVERING:
Användandet av Hipr har medfört ökad patientsäkerhet genom
en följsammare behandling och färre biverkningar. Det i sin tur har
lett till ökad närvaro i skolan. Dessutom blir det färre besök hos
sjuksköterska vid insättning av medicin vilket avlastar vården.
Juryn ser med fördel att den modellen kan spridas till andra verksamheter.

Sveriges KvalitetsKommun:
Sollentuna kommun
JURYNS MOTIVERING:
Sollentuna har i sin styrning tre övergripande mål: ”Trygghet och
välfärd genom livet”, ”Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt” och
”Attraktiv och effektiv organisation”. Ett väl fungerande samspel
mellan politiker och tjänstepersoner samt ett tydligt styrsystem är
några av orsakerna till att dessa mål genomsyrar organisationen
och ger kraft för att kunna ge brukarna god service till en rimlig
kostnad.
En god finansiell styrka, hög kvalitet och låga kostnader inom
flera verksamheter gör att Sollentuna lättare kan möta flera av de
utmaningar som Kommunsverige står inför idag.

Sveriges DigitaliseringsKommun:
Lidingö stad
JURYNS MOTIVERING:
Årets vinnare visar såväl mod som vilja i att använda digitaliseringens möjligheter för att möta invånarnas behov och verksamhetens
utmaningar. Lidingö stad har förstått varför förnyelse är viktigt och
lyckats integrera sina ambitioner för utveckling i en digital tid fullt
ut i verksamheten, kulturen, ledningen och styrningen.
Årets vinnare når resultat på riktigt. De höjer servicen och
kvaliteten samtidigt som de sparar på energin, klimatet och
skattemedlen. Genom en utpräglad samverkanskultur och en
inställning bidrar man också till hela Sveriges innovationskraft.
Lidingö stad visar i ord och handling att det går att balansera
effektivitet och innovation och visar vägen mot en enklare,
öppnare och effektivare offentlig förvaltning.

Sveriges Modernaste Myndighet:
Upphandlingsmyndigheten
JURYNS MOTIVERING:
Den här myndigheten har gjort en lång resa på väldigt kort tid. När
tre myndigheter och tre olika kulturer ska bli en, kan det bli grus i
maskineriet. Man har målmedvetet och snabbt skapat en myndighet där alla drar åt samma håll. Där medarbetarengagemanget
är högt och uppdraget är i fokus för att uppnå största möjliga
samhällsnytta.
Upphandlingsmyndigheten är en liten myndighet med ett stort
uppdrag: att stödja och utveckla offentliga verksamheter att på
bästa sätt säkerställa sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.
I det uppdraget har man visat sig modern i sitt tänk och smart i sitt
sätt att arbeta.

ANMÄLAN

Få Vinnarkonferensen
på köpet
Anmäl dig redan nu till Kvalitetsmässan
2021 så bjuder vi på deltagande i
Vinnarkonferensen.
Pris enbart Vinnarkonferensen: 1 500 kr.
Anmäl dig på:
www.kvalitetsmassan.se/vinnarkonferens

MEDARRANGÖRER

PARTNERS

KVALITETSMÄSSANS
UTMÄRKELSER

Kvalitetsmässan 2021
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.

Tema: Möjligheternas
samhälle
Samhället måste hela tiden utvecklas i takt med nya
utmaningar och nya möjligheter. Hur rustar vi för att även
i framtiden erbjuda en välfärd i världsklass, inte minst när
oförutsedda samhällsförändringar sker? Omställningsförmåga
och rätt kompetens är en förutsättning. En förutsättning för att
omvandla utmaningar till möjligheter att bygga det nya, bättre
samhället. Ett möjligheternas samhälle, helt enkelt.
Välkommen till Kvalitetsmässan den 16–18 november 2021!

