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Var med
och tävla om
GötaPriset!
– utmärkelsen som uppmärksammar och belönar
utvecklingsprojekt i offentligt finansierade verksamheter.

Tema: Möjligheternas samhälle
EUROPAS STÖRSTA KONFERENS- OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING
KVALITETSMÄSSAN DEN 16–18 NOVEMBER 2021 • SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG • WWW.KVALITETSMASSAN.SE

Har du och dina kollegor
genomfört Sveriges bästa
utvecklingsprojekt?
Den svenska välfärden måste hela tiden utvecklas i takt med förändrade utmaningar och nya
möjligheter. För att lyckas med det krävs det att vi tar vara på alla idéer och goda exempel på
förnyelse och förbättring.
Vi vet att det i hela landet finns många som anstränger sig för att utveckla och förbättra våra
gemensamma verksamheter. Var med och sprid dina erfarenheter till kollegor i hela landet
och bidra på så sätt till en bättre välfärd.
Vem kan delta i GötaPriset?

• Vara nyskapande och använda sig av nya idéer.

GötaPriset tilldelas Sveriges bästa utvecklingsprojekt
inom offentligt finansierade verksamheter och är öppet
för alla kategorier av utförare – offentliga, privata eller
idéburna. Det kan vara stora och övergripande
utvecklingsprojekt eller vardagsförbättringar. Alla är lika
välkomna. Det viktiga är resultatet: en bättre verksamhet
för de pengar vi gemensamt satsar på välfärd och ett väl
fungerande samhälle.

• Bidra till lägre kostnader och/eller högre kvalitet.

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 blir uppmärksammad för ditt arbete både inom din
egen organisation och av kollegor på andra håll.
• Du får tillfälle att ytterligare utveckla din egen
verksamhet.
• Dina erfarenheter kan spridas till andra och bidra till en
bättre välfärd.

Anmälan senast den 13 december 2020
Det är enkelt att tävla om GötaPriset! Allt du behöver göra
är skicka in en beskrivning av ert projekt på max en
A4-sida. Anmälan görs på www.gotapriset.se senast den
13 december 2020.

Kriterier för bedömning av ditt projekt
De projekt som blir nominerade ska:
• Behandla verksamheter som har en offentlig
finansiering.

• Visa vilka resultat som uppnåtts.
• På ett tydligt sätt lyfta fram huvudpoänger och
lärdomar.
• Ge erfarenheter som kan tillämpas i andra
verksamheter.

Vad händer efter anmälan?
En nomineringsgrupp bestående av representanter för
parterna bakom GötaPriset läser och bedömer alla inkomna bidrag. Nominerade bidrag (senast 30 stycken) lämnar
under våren 2021 in en utförligare beskrivning på max 15
A4-sidor. Nomineringsgruppen går igenom alla nominerade bidrag och väljer ut max fem finalister.

Vinnaren utses av en jury
Finalisternas bidrag överlämnas till juryn för bedömning.
Juryn belönar bästa utvecklingsprojekt med GötaPriset
och 100 000 kr. Prisutdelningen äger rum under
Kvalitetsmässans invigningskväll den 16 november 2021.
I juryn ingår: Per-Arne Andersson, avdelningschef SKR,
Anders Danielsson, landshövding Länsstyrelsen i Västra
Götaland, Mats Deleryd, vd SIQ, Henrik Edman, direktör
Kvalitetsmässan, Eva Hessman, stadsdirektör Göteborgs
Stad, Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra
Götalandsregionen, och Susanne Rappmann, biskop
Göteborgs stift Svenska kyrkan.

SKR:s vd Staffan Isling delade ut GötaPriset 2019
till Maria Klingberg och Lena Olsson från Västra
Götalandsregionen.

”

Vilken bekräftelse på att det vi har jobbat med i 10 år gör skillnad! Priset är en enorm stolthet för sjuksköterskorna i hemsjukvården som åker på akuta larm i väntan på ambulans i Fyrbodal och Lilla Edet. De gör verkligen skillnad! Priset är också en uppskattning och uppmuntran till alla som bidrar till att sudda ut gränserna
mellan vårdaktörerna i vårt område.”
Maria Klingberg, projektledare Västra Götalandsregionen

”

Kraftens hus är en ideell verksamhet med små
ekonomiska ramar och vi är oerhört glada att ha
blivit nominerade till GötaPriset och att vara ett av
Sveriges fem bästa utvecklingsprojekt.

”

Vi är tacksamma för att ha fått gehör för en bra idé
från patienter och närstående. Vi har fått mycket
uppmärksamhet både lokalt, regionalt och nationellt vilket på sikt kan leda till att fler Kraftens hus
startar i Sverige och cancerberörda får mötesplatser som skapar värde.”
Pia Bredegård,
patient och närstående, företrädare
Kraftens hus

Tack vare nomineringen till GötaPriset fick
Hushållningssällskapets app Mat-Musik-Minnen
en bred, nationell spridning. Nomineringen till
GötaPriset kändes som ett stort erkännande och
en fantastisk möjlighet för äldreomsorgen att få
kännedom om vårt innovativa, digitala verktyg.
Den mest positiva effekten har varit att vi genom
nomineringen har kunnat inspirera fler anhöriga
och personal till meningsfulla samtal och aktiviteter
tillsammans med äldre och personer med demenssjukdom.”
Maria Vikingsson,
kommundirektör Sotenäs kommun

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.

GötaPriset arrangeras av Kvalitetsmässan i samarbete med:

I samverkan med

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

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 diskuterashur de offentliga
verksamheterna och det svenska samhället kan bli
bättre och effektivare.
Välkommen till Kvalitetsmässan
den 16–18 november 2021!

