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§ 178 
 
Kvalitetsmässan 2019 
KSN-2019-0364 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att kommunstyrelsens arbetsutskott bereds möjlighet att delta under Kvalitetsmässan 2019 med två 
förtroendevalda från mittenstyret och två förtroendevalda från oppositionen. 
  
 
Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Partierna får omfattande partibidrag från skattebetalarna. Jag anser att representanter från 
kommunstyrelsens arbetsutskott ska finansiera ett deltagande på Kvalitetsmässan 2019 genom sitt 
parti. 
 
Sammanfattning 
Kvalitetsmässan anses vara Europas ledande konferens och fackmässa för verksamhets- och 
samhällsutveckling. Den har en inriktning mot offentlig sektor och genomförs vartannat år sedan 
1989. Förutom ett konferensprogram innehåller den utställare, öppna seminarier, intervjuer och 
kortdebatter. Vid mässan delas fem olika nationella utmärkelser ut till offentliga verksamheter. 
Kvalitetsmässan arrangeras av Svenska Mässan i samverkan med Göteborgs stad, Västra 
Götalandsregionen, Sveriges kommuner och landsting och SIQ (Institutet för kvalitetsutveckling). 
Ägare är Svenska Mässan Stiftelse. Det övergripande temat för 2019 års mässa är Smartare samhälle. 
Kvalitetsmässan 2019 genomförs i Göteborg 12-14 november. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  
  
Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 13 maj 2019. 
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Kommunstyrelsen 

Kvalitetsmässan 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

att kommunstyrelsens arbetsutskott bereds möjlighet att delta under Kvalitetsmässan 2019 

med två förtroendevalda från mittenstyret och två förtroendevalda från oppositionen.  

 

 

Ärendet 

Kvalitetsmässan anses vara Europas ledande konferens och fackmässa för verksamhets- och 

samhällsutveckling. Den har en inriktning mot offentlig sektor och genomförs vartannat år 

sedan 1989. Förutom ett konferensprogram innehåller den utställare, öppna seminarier, 

intervjuer och kortdebatter. Vid mässan delas fem olika nationella utmärkelser ut till 

offentliga verksamheter. Kvalitetsmässan arrangeras av Svenska Mässan i samverkan med 

Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Sveriges kommuner och landsting och SIQ 

(Institutet för kvalitetsutveckling). Ägare är Svenska Mässan Stiftelse. Det övergripande 

temat för 2019 års mässa är Smartare samhälle. Kvalitetsmässan 2019 genomförs i Göteborg 

12–14 november. 

 

Beredning 

Ärendet är berett av kommunledningskontoret. 

 

Föredragning 

Uppsala deltog med egen monter vid Kvalitetsmässan 2017. Då hade mässan sammanlagt 

7 300 deltagare, varav 80 från Uppsala. Sammanlagt fanns 150 utställare, varav 23 

kommuner. Uppsala hade ungefär 200 registrerade besök i den egna montern, en egen punkt 

på konferensprogrammet och genomförde tre egna öppna seminarier. Därutöver deltog 

företrädare från kommunen i ytterligare fem seminarier.  

 

Mässan ger möjligheter att fånga hur offentlig sektor kan hantera utmaningar och att knyta 

kontakter i syfte att främja kommunens kvalitetsutveckling. En utvärdering av deltagandet 

2017 visar att tre av fyra deltagare fick nya idéer och ungefär hälften utökade sitt nätverk. Det 



bedöms därför vara viktigt att ett antal förtroendevalda bereds möjlighet att närvara under 

Kvalitetsmässan. 

 

Uppsala kommer att delta med egen monter och hålla egna seminarier även 2019. 

Seminarierna handlar både om en punkt på konferensprogrammet och fyra öppna seminarier 

under tema Ledarskap & utveckling, Skola & utbildning, Vård & omsorg samt Hållbarhet. 

Kostnaderna för genomförandet av Uppsalas närvaro vid Kvalitetsmässan uppgår till 650 

000kronor och ingår i kommunstyrelsens budget för 2019. Kostnader som rör medarbetares 

och förtroendevaldas deltagande vid Kvalitetsmässan bekostas av respektive medarbetares 

och förtroendevalds kostnadsansvar. 

 

Genom ett deltagande får Uppsala en möjlighet att lära av andra, locka framtida medarbetare 

till Uppsala och knyta kontakter med samarbetspartners. Det övergripande budskapet för 

Uppsalas deltagande handlar om hur kommunen med hjälp av samverkan har bidragit till en 

positiv utveckling som bland annat lett till erkännanden i form av priser och utmärkelser.  

 

För att kommunen ska få ut så mycket som möjligt av Kvalitetsmässan genomförs ett inför-

mässan-seminarium den 6 november. Där informeras om syfte med Uppsalas deltagande, 

Uppsalas monter och ämnen som Uppsala kommer att presentera. Det kommer även att 

anordnas ett efter-mässan-seminarium den 3 december. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnad för resa och uppehälle för fyra förtroendevalda beräknas till sammanlagt högst 

60 000 kronor och finansieras genom kommunstyrelsens anslag för nationella kontakter. 
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