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Den svenska välfärden måste hela tiden utvecklas i takt med förändrade utmaningar och nya möjlig-
heter. För att lyckas med det krävs det att vi tar tillvara på alla idéer och goda exempel som utvecklar 
våra gemensamma verksamheter.

Vi vet att det i hela landet finns många som anstränger sig för att utveckla och förbättra offentligt 
finansierade verksamheter. Var med och sprid dina erfarenheter till kollegor i hela landet och bidra på 
så sätt till ett smartare samhälle.

Har du och dina kollegor 
genomfört Sveriges bästa 
utvecklingsprojekt?

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 på den gemensamma välfärden.

100 000 kr till vinnaren
Förutom att vara med och tävla om 100 000 kr finns det flera 

goda anledningar att delta i GötaPriset:

•  Du kommer bli uppmärksammad för ditt arbete både inom din 

egen organisation och från kollegor på andra håll.

•  Deltagandet är ett bra sätt att utveckla din egen verksamhet 

ytterligare.

•  Dina erfarenheter kan spridas till andra och bidra till att  

utveckla en ännu bättre offentlig verksamhet.

Kriterier för bedömning av ditt projekt
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 som kan tillämpas i andra verksamheter.

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 december 2018. Anmälan och mer information på  

www.gotapriset.se.

Vad händer efter anmälan?
Parterna bakom GötaPriset har varsin representant i den  

nomineringsgrupp som läser och bedömer alla inkomna bidrag. 

Totalt nomineras 30–40 bidrag. De som nomineras ska under 

våren 2019 författa en uppsats, som ska vara nyskriven för 

Kvalitetsmässan och får omfatta max 15 A4-sidor.

Alla nominerade bidrag presenteras även i seminarier på 

Kvalitetsmässan som går den 12–14 november 2019 på Svenska 

Mässan i Göteborg.

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

bästa uppsats med GötaPriset och 100 000 kr. Ytterligare 3–5 

projekt får hedersomnämnanden. Prisceremonin äger rum på 

Kvalitetsmässans invigningsgala på GöteborgsOperan den  

12 november 2019. 

I juryn ingår Eva Hessman, stadsdirektör Göteborgs Stad,  

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen,  

Per-Arne Andersson, direktör Sveriges Kommuner och Landsting, 

Mats Deleryd, vd för SIQ, Anders Danielsson, landshövding 

Länsstyrelsen i Västra Götaland, och Henrik Edman, affärschef 

Kvalitetsmässan.



Vi visste inte när vi  
nominerades att vi i  
praktiken tävlade mot 
kommuner, alla med 
gigantiska resurser i 
förhållande till oss, som 
t ex landets storstads-
kommuner. Hade vi vetat 
detta skulle vi nog inte 
givit oss i leken. Men nu 
har ju slantarna kommit 
till god användning –  
trots stort behov.

Gunnar Casserstedt,  
vd, Kiladalens Utveckling AB 

”Finalnomineringen i 
GötaPriset bidrog helt 
klart till att fler blev 
intresserade av vårt 
arbete med att öka 
miljö vinsterna med 
smarta  papperskorgar, 
både internt inom 
Stockholms stad och i 
andra kommuner.  Efter 
tävlingen  har fler förvalt-
ningar inom Stockholms 
stad börjat arbeta med 
smarta papperskorgar.

Tomas Zirn,  
kommunikatör Stadslednings-
kontoret Stockholms stad

”I arbetet med ansökan  
fick vi vrida och vända på 
det vi är stolta över och 
vill förmedla till andra.  
Att få ner det i skrift var  
en nyttig process. Det 
bästa med att vinna 
GötaPriset är att vi fått 
vara med och sprida ett 
positivt inslag i debatten 
kring hur vårt land på 
bästa sätt stödjer  
nyanlända.

Mattias Sjölundh,  
enhetschef Inflyttarservice  

Åre kommun

”Det har varit enormt 
 spännande med allt inför 
GötaPriset. Det har stärkt 
samarbetet i arbets-
gruppen och även varit 
ett lyft för deltagarna. 
Att ha fått förmånen att 
delta på den fantastiska 
Kvalitetsmässan och fått 
vara med om kvällen då 
priset delades ut var en 
oförglömlig upplevelse.

Kerstin Andersson,  
verksamhetschef Halmstads 

kommun

”

Tema:  
Ett smartare samhälle
Den svenska välfärden måste hela tiden utvecklas i  

takt med förändrade  utmaningar och nya möjlig-

heter. Digitalisering, innovationer och nya idéer som 

skapar hållbara  lösningar, för hållbara liv i hållbara 

samhällen, är en förutsättning för att även i  

framtiden  erbjuda en välfärd i världsklass.  

Ett smartare samhälle för alla helt enkelt.



Kvalitetsmässan 2019
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 12–14 november 2019.

I samverkan med

GötaPriset arrangeras av Kvalitetsmässan i samarbete med:

Kvalitetsmässan

412 94 Göteborg • Tel: 031-708 80 60

info@kvalitetsmassan.se • www.kvalitetsmassan.se


