Anmälan Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2017
Deltagande organisation
Namn
Besöksadress
Postadress
Ort
Postnummer
Fax
Telefon
Organisationsnummer
Associationsform

Högste ansvarige för verksamheten
Namn
Titel/befattning
Adress
Ort
Postnummer
Fax
Direkt Telefon
Mobiltelefon
e-post

Kontaktperson
Namn
Titel/befattning
Adress
Ort
Postnummer
Fax
Direkt Telefon
Mobiltelefon
e-post

Utvärderingsmodell
Välj modell nedan;
£
SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling
- Enkät & Analysmetoden
£
SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling
- Verksamhetsbeskrivningsmetoden
£
The EFQM Excellence Model
£
The Baldrige Criteria for Performance Excellence
Klass
£
£

200 årsarbetare eller fler
färre än 200 årsarbetare

Verksamhetens storlek
Antal anställda 2016-12-31
Andel anställda utanför Sverige 2016-12-31 (%)
Omsättning närmast föregående räkenskapsår (sek)
Antal verksamhetsorter i Sverige
Antal verksamhetsorter utanför Sverige

Del av företag eller förvaltning
Om den deltagande organisationen är en del av ett företag eller en förvaltning, beskriv
kortfattat i bilaga:
a) organisationsform, ansvar, befogenheter samt avgränsningar och relationer till
övriga delar av företaget eller förvaltningen (t.ex. internleveranser, stödfunktioner)
b) hela företagets eller förvaltningens storlek i antal anställda och omsättning
föregående räkenskapsår. Ange också namn, adress och telefon till högsta ansvariga
(koncernchef eller motsvarande).

Deltagaravgifter
Organisationens storlek

Icke medlem

Organisationer med <200 årsarbetare

Medlem i SIQs
Intressentförening
34.000

Organisationer med >200 årsarbetare

77.000

95.000

Organisationer med >1000 årsarbetare

125.000

155.000

42.000

Avgiften faktureras i mitten av maj, efter det att ansökan för deltagande är godkänd.
Organisationer som deltar i Enkät & Analysmetoden faktureras även för den webbaserade
enkäten. Vid eventuellt platsbesök faktureras den deltagande organisationen för de faktiska
kostnaderna för examinatorteamet (möteslokal, kost och logi).

Sekretess
Hela utvärderingsprocessen är omgärdad av sträng sekretess. Samtliga involverade är
bundna av tystnadsplikt. Samtliga uppgifter från verksamhetsbeskrivning och annan
information som examinatorer och domarkommitté får ta del av är strängt
sekretessbelagda. Deltagande organisation avgör själv om man vill offentliggöra sitt
deltagande, eller om även det ska hanteras konfidentiellt.
£

Vi önskar att vårt deltagande hanteras strikt konfidentiellt.

Översikt enligt aktuell modells anvisning
Årsredovisning
eller motsvarande för den deltagande organisationen, samt i
förekommande fall, koncernens (eller motsvarande) senaste verksamhetsår

Underskrift
Jag har tagit del av de regler och formella krav som gäller för Utmärkelsen Svensk Kvalitet
2017 och är införstådd med de syften och åtaganden som gäller.

Underskrift

Namnförtydligande

datum

