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1 Vad är Kommunkompassen? 

Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att arbeta. 

Verktyget togs fram i mitten av 1990-talet av Oslo Universitet i samverkan med Åbo Akademi 

och Kommunenes Sentralforbund (KS) i Norge. Det har använts i ett flertal kommuner i 

samtliga nordiska länder. Sveriges Kommuner och Landsting använder verktyget sedan år 2002. 

Kommunkompassen reviderades år 2010 för att kunna fånga upp nya viktiga utvecklingstrender 

som påverkar den offentliga sektorn. Revideringen har gjorts tillsammans med KS 

(Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) i Norge, KL (Kommunernes 

Landsforening) i Danmark, KREVI (Det kommunale och regionale evalueringsinstitut) i 

Danmark samt Oslo Universitet (professor Harald Baldersheim) och Agder Universitet 

(professor Morten Øgård).  

Kommunkompassen analyserar en kommun utifrån samspelet mellan 

 det politiska systemet 

 kommunernas förmedling av tjänster 

 kommunen som arbetsplats 

 utvecklingen av lokalsamhället. 

Kommunkompassen utvärderar inte verksamhetens resultat utan sättet att leda den och sättet att 

samspela i organisationen. 

Vid en utvärdering inhämtar utvärderarna information från tre källor: 

 Intervjuer 

 Officiella dokument 

 Kommunens hemsida. 

Resultatet sammanställs i en rapport som innehåller en poängbedömning och en kvalitativ 

beskrivning av hur kommunen fungerar. Bedömningarna görs med utgångspunkt från åtta 

huvudområden. Varje huvudområde består av flera delområden inom vilka ett antal frågor 

belyses. Bedömningen görs mot bakgrund av teorier med betoning på mål- och resultatstyrning, 

decentralisering och medborgar- respektive brukarorientering. 

De åtta huvudområdena är: 

 Offentlighet och demokrati  

 Brukarfokus, tillgänglighet och bemötande 

 Politisk styrning och kontroll  

 Ledarskap, ansvar och delegation  

 Resultat och effektivitet  

 Kommunen som arbetsgivare - personalpolitik  

 Ständiga förbättringar 

 Kommunen som samhällsbyggare. 

En kommun som utvärderas med hjälp av Kommunkompassen får som resultat värdefull 

information om både styrkor och förbättringsområden. Till utpekade förbättringsområden blir 

det naturligt att koppla handlingsplaner för förändring. Många kommuner väljer sedan att efter 

några års arbete genomföra en förnyad utvärdering med hjälp av kommunkompassen för att på 

så sätt få sina förbättringsinsatser bekräftade. 
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2 Västerås Stad i förhållande till Kommunkompassen:  

En sammanfattande genomgång 

Utvärderingen 

Utvärderingen av Västerås Stad genomfördes i mars 2017 och var kommunens 5:e utvärdering 

enligt Kommunkompassens kriterier. Utvärderingsgruppen har studerat dokument, granskat 

kommunens hemsida, intranät och genomfört intervjuer med ett 30-tal personer i organisationen. 

Bland de intervjuade fanns politiker, ledande tjänstemän och fackliga representanter. 

 

Sammanfattning av resultat 

Nedan visas Västerås totalpoäng samt poängfördelningen per område.  

 

 

 

Under 2015 genomfördes en mindre översyn och uppdatering av Kommunkompassen och utvär-

dering i Västerås har genomförts enligt denna nya uppdateringen. Därför finns än så länge end-

ast ett fåtal kommuner som Västerås resultat kan jämföras emot. Den nya uppdateringen är mer 

krävande och därför går det inte heller att fullt ut jämföra detta med resultat från tidigare värde-

ringar. 
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Jämförelser 

Alla svenska utvärderingar finns tillgängliga på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida 

www.skl.se/kvalitet. Här finns även ett sökverktyg för att hitta bland annat goda exempel från 

olika kommuner.  

 

 

3 Detaljerad genomgång i förhållande till 

Kommunkompassens åtta områden 

Område 1 Offentlighet och demokrati 

Rubriker 2017 

 Strategi for demokratiutveckling och information  

 Information till medborgare 

 Dialog och invånarmedverkan 

 Etik – motverkan av korruption 

82 

Allmänt 

En kommun är en politiskt styrd organisation och det är politikernas ansvar att ta till sig invå-

narnas åsikter kring vad kommunen skall göra under en mandatperiod. Det handlar då inte bara 

om att förvalta det valprogram som man har haft i anslutning till senaste kommunalval, utan det 

handlar i mångt och mycket om att göra medborgarna delaktiga i de beslutsprocesser som sker i 

kommunen. I detta sammanhang gäller då både att vara lyhörd och öppen för diskussion innan 
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beslut skall tas och om att sprida information om beslut som fattats. Det handlar i grund och bot-

ten om det demokratiska perspektivet som är grundläggande för den offentliga sektorn. Det kan 

göras på olika sätt.  

Dels kan politiken arbeta aktivt genom sitt partiarbete, dels kan man via kommunorganisationen 

arbeta med information och öppna upp för möjligheten att påverka de processer som sker i kom-

munfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Det är det senare perspektivet som utvärderas i 

detta kriterium. Partiarbetet som av många politiker lyfter fram som det viktigaste demokratiska 

arbetet kan av förklarliga skäl inte utvärderas i Kommunkompassen, då detta ligger utanför 

kommunorganisationen. 

Sammanfattning 

Redan vid förra utvärderingen fanns en tydlig strategi kring demokratiutveckling men för att 

komma vidare i sin utveckling har staden sedan förra utvärderingen gjort ett omtag kring med-

borgardialog. För att stärka arbetet med demokratiutvecklingen omorganiserades stadslednings-

kontoret. Man arbetar nu strukturerat tillsammans med kommunikationsenheten för att hitta re-

levanta former för dialog och delaktighet som ju är själva grunden. Allt kommunikationsarbete 

utgår från vision och övergripande mål. Kommunikationspolicyn görs konkret genom en verk-

samhetsplan ”Kommunikation utan gränser – vår gemensamma kompassriktning” som innehål-

ler koppling till vision, värdegrund, omvärld/invärld, vad staden vill uppnå, strategier, kortsik-

tiga mål samt organisation/arbetsformer. 

Sedan förra utvärderingen har staden tagit ytterligare kliv framåt inom området. Som invånare 

finns det flera olika sätt att ta del av information och beslut som fattas i staden. Förutom att 

webbsända KF (går också att se i efterhand) görs också filmer där kommunfullmäktiges ordfö-

rande presenterar det viktigaste och mest intressanta som kommer att behandlas på mötet. Efter 

mötet görs en motsvarande film som där olika beslut presenteras, också detta av kommunfull-

mäktiges ordförande.  

Sociala medier är en viktig kanal för att föra en dialog med medborgarna. Något som också sta-

den fortsatt att utveckla. Facebook används i första hand som en informationskanal. Det sker 

både centralt från kommunen men också från de olika verksamheterna. Man tar alltså utgångs-

punkt i information men har sedan en beredskap för fortsatt kommunikation i olika former för 

att samtala med invånare och brukare. Ungdomsdialogen, där drygt 1.000 personer ingår, sker i 

första hand genom sms i olika paneler. För att skapa en djupare dialog med ungdomarna finns 

också UNIK-ungdomspanelen. Andra exempel för att öka dialogen och delaktigheten är sats-

ningar som ”tyck om din innerstad” (en hel seminarieserie som avslutades med ett framtidssemi-

narium), en lightversion av medborgarundersökningen, tyck om förskolan och ”Råbyskogen – 

vad betyder den för dig?”. 

E-förslag är idag en etablerad del i Västerås arbete med invånardialog. Sedan starten i januari 

2015 fram till mars 2016 har det inkommit drygt 100 förslag. 

En viktig del för att fortsätta sin utveckling kring invånardialogen är att följa upp och utvärdera. 

Något som Västerås gör regelbundet. T.ex. har detta inneburit att man sedan starten kring e-pe-

titioner redan gjort justeringar. Förutom den nationella medborgarundersökningen genomfördes, 

som tidigare också nämnts, en kompletterande digital undersökning som skickades ut via sociala 

medier. Här erbjuds alla stadens invånare att delta. Dessutom genomför kommunens också för 



Sveriges Kommuner och Landsting 2017-09-30 7 (24) 

 

egen del en invånarundersökning, Omnibus, där samtliga förvaltningar erbjuds att formulera frå-

gor. Dessa skickas sedan gemensamt ut till invånarna. 

Ständigt pågår också ett arbete med att bli bättre på att redovisa resultat. Som invånare kan jag 

ta del av resultat bland annat genom tjänsterna ”Västeråsbarometern” samt ”Jämför service”. 

Vid förra utvärderingen lyftes dialog kring verksamhetsresultat med invånarna fram som ett för-

bättringsområde. Detta kvarstår fortfarande och är en utmaning inte bara på Västerås utan för de 

flesta kommuner i Sverige. 

 

STYRKOR FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHETER 

 Övergripande strategi och mål kring de-

mokratiutveckling 

 Övergripande kommunikationspolicy och 

verksamhetsplan ”Kommunikation utan 

gränser – Vår gemensamma kompass-

riktning” 

 Dagordningar, handlingar och protokoll 

tillgängliga på webben 

 Webbsändning av KF 

 Socialmedier för spridning av informat-

ion till medborgarna 

 Återkommande undersökningar för att 

fånga upp medborgarnas åsikter om 

kommunen 

 Kommunövergripande strategi för att 

motverka korruption och rutiner för att 

anmäla och framföra uppgifter om oe-

gentligheter både internt och från med-

borgarna 

 Fortsätta att utveckla olika populärvers-

ioner av handlingar och annan informat-

ion och sprida dessa aktivt till medbor-

garna 

 Utveckla diskussionen och dialogen med 

medborgarna kring verksamhetsresultat 

 Utveckla dialogen i användandet av soci-

ala medier 

 Tydliggör och förenkla jämförande resul-

tatredovisningar utifrån ett medborgar-

perspektiv 
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Område 2 Brukarfokus, tillgänglighet och bemötande 

 

Rubriker 2017 

 Strategi för brukarorientering 

 Tillgänglighet och bemötande 
 Information om service och tjänster 
 Brukarundersökningar 
 Deklarationer och synpunkts-/klagomålshante-

ring 

87 

Allmänt 

Med ”brukarorientering” avses att kommunen ska ha ett gemensamt förhållningssätt till sina 

brukare. Hög tillgänglighet och ett gott bemötande är viktiga delar i ett sådant förhållningssätt. 

Att vara tydlig när det gäller information om vad brukarna kan förvänta sig i form av tjänster är 

ytterligare en viktig aspekt. Många gånger beror missnöje hos brukare på att man från verksam-

heten inte klargjort för brukarna vad kommunens tjänster skall innehålla. Förväntad kvalitet 

motsvarar då ibland inte levererad kvalitet vilket skapar missnöjda föräldrar, vårdtagare, klien-

ter, m.m. Tydlig information om tjänster och möjlighet för brukarna att tycka till om de tjänster 

som utförs brukar leda till en större andel nöjda brukare. 

 

Sammanfattning 

”Alltid bästa möjliga möte” är inte bara en devis i kommunen utan ingår som en viktig del i sta-

dens värdegrund. Jämfört med förra utvärdering har man genom att koppla den till stadens vär-

degrund tagit ytterligare ett steg. Men det handlar inte bara om att prata om värderingar utan 

också ge det ett innehåll.  

”Alltid bästa möjliga möte” – när man lever upp till värdegrunden kännetecknas arbetet av: 

 Öppenhet och kreativitet för lärande och utveckling 

 Samarbete och handlingskraft för resultat 

 Ansvarstagande och delaktighet för kvalitet och effektivitet 

 Respekt och omtanke för de människor vi möter 

Alla medarbetare i stadens ska idag inte bara känna till värdegrunden utan också aktivt arbeta 

med vad den innebär i vardagen. Detta arbete stöttas på flera olika sätt från ledningen och det 

finns ett material för implementering. Vid intervjuerna framgår det tydligt att detta är ett stän-

digt pågående arbete som måste hållas vid liv. Vid utvecklingssamtal mellan kommundirektör 

och chefer är förankringsarbetet med värdegrunden en viktig fråga. Stadens genomför inspirat-

ionsseminarium och det finns filmer som stöd för att förankra stadens tankar kring bemötande 

och kundorientering. Ingår som en del vid introduktion av nyanställda. Bemötande och kundo-

rientering är viktiga parametrar vid medarbetssamtal och lönesättning. Staden är duktiga på att 
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uppmärksamma arbetsgrupper och personer som utmärker sig positivt, t.ex. på ledarråden, ge-

nom egna utmärkelser på förvaltningarna och via filmerna ”stadsdirektören möter”. 

Arbetet med att utveckla stadens kontaktcenter har fortsatt. Idag löser man ca 80% av alla ären-

den och ca 92% får svar på en enkel fråga inom en minut när man vänder sig till kontaktcenter. 

Kontaktcenter hanterar också frågor som inkommer från sociala medier. Man har efterhand lyft 

in flera olika frågor till kontaktcenter och senast i tur är det frågor kopplat till IFO (individ och 

familjeomsorg) som nu också hanteras via kontaktcenter. 

Bemötande och kundorientering är viktiga parametrar vid medarbetarsamtal och vid lönesätt-

ning.  

Arbetet med e-tjänster fortsätter och en infrastruktur för digitala blanketter finns nu på plats. 

Nästa steg är nu att få med alla förvaltningar. Utmaningen för kommunen är att införandet av e-

tjänster handlar om nya arbetssätt. Fortfarande finns det en förvaltningar som har e-tjänster 

kopplade till sina egna verksamhetssystem men det finns en medvetenhet och en strävan kring 

att få en mer enhetlig hantering. 

Staden arbetar systematiskt inom princip alla verksamheter med kundundersökningar, dels egna 

undersökningar men också nationella undersökningar. Resultaten används som utvärdering av 

verksamheten och används vid förbättringsarbete. I Omnibus är en gemensam kundundersök-

ning för förvaltningar och bolag i kommunen. ” Insikt” genomförs inom miljö- och hälso-

skyddsområdet. Det kommunala bostadsbolaget gör regelbundet kundundersökningar. Inom 

äldreomsorgen används ”Kundens röst”.  

 

STYRKOR FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHETER 

 ”Alltid bästa möjliga möte” genomsyrar 

hela organisationen och ingår som del i 

stadens värdegrund 

 Indikatorer som mäter tillgänglighet och 

bemötande 

 ”Jämför service” 

 Kontaktcenter 

 Systematiskt arbete med brukarunder-

sökningar och jämförelser av resultat 

mellan olika verksamheter 

 Återkoppling av inkomna synpunkter- 

och klagomål 

 Fortsätt utveckla redovisningen av olika 

brukarundersökningar på webben och i 

andra informationskanaler 

 Fler belöningssystem för god tillgänglig-

het och ett gott bemötande 

 Fortsätt att utforska fler metoder och 

sätt att fånga upp brukarnas synpunkter 
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Område 3 Politisk styrning och kontroll 

Rubriker 2017 

 System för styrning och uppföljning 

 Politiska mål 

 Uppföljning och rapportering 

 Ansvarsfördelning politiker/tjänstemän 

 Samspel och dialog 

68 

 

Allmänt 

I en kommun beställer politiken genomförandet av ett uppdrag av en utförarorganisation. Det 

kan vara de egna förvaltningarna eller en/flera externa utförare. Detta uppdrag ska spegla den 

politiska majoritetens vilja när det gäller att utveckla och fördela service till kommuninvånarna. 

Den modell som de flesta använder för att förtydliga detta uppdrag är någon form av målstyr-

ningen. Hur denna modell är utformad i svenska kommuner varierar däremot i stor omfattning. 

För att samspelet mellan den politiska ledningen och tjänstemannaorganisationen i kommunen 

skall fungera, krävs att roller och ansvar för de olika funktionerna har klargjorts. Vid upphand-

ling av tjänster från externa utförare bör denna spegla kommunens övergripande mål. 

Sammanfattning 

Sedan förra kommunkompassen har staden utvärderat sin dåvarande styrmodell. Detta har resul-

tat i en ny styrmodell (styrkort och strategiska utvecklingsområden) som började användas un-

der 2016. Framtagningen av det nya styrsystemet har tagits fram med stöd av forskning och i en 

bred process i organisationen. 

Stadens långsiktiga målbild är ”Västerås - 2026 – staden utan gränser”. Visionen beskriver ett 

framtida, önskvärt scenario. För att nå visionen finns planer, program, policys och andra sty-

rande dokument. De kommunövergripande målen återfinns i de strategiska utvecklingsområ-

dena  och i de övergripande målen i styrkortet. De strategiska utvecklingsområdena är: 

 Kraftsamling för att stärka den sociala hållbarheten 

 Sammanhållen satsning på vår fysiska livsmiljö 

 Höjd kunskaps- och kompetensnivå i Västerås 

 Kraftsamling för att minska miljö- och klimatpåverkan 

För varje perspektiv ( i styrkorten) finns ett övergripande mål som gäller för alla. Varje organi-

satorisk nivå tar fram sina kritiska framgångsfaktorer för att nå målet och beslutar hur de ska 

mäta att de är på rätt väg. Man sätter även mer specifika styrtal på indikatorerna och beslutar 

och genomför aktiviteter för att nå målet. Eftersom detta är ett nytt system och implementerades 

under 2016 har det inte varit helt lätt för utvärderarna att följa hur målen bryts ned. Bilden är att 

inte alla i organisationen ännu fullt ut hunnit implementerat den nya modellen. 

I oktober 2015 fattade kommunfullmäktige beslut om en koncerngemensam värdegrund ”Alltid 

bästa möjliga möte”. Som tidigare nämnts pågår arbetet med att implementera värdegrunden. 

Den följs upp i medarbetarsamtal, i chefs/medarbetarkontrakt och i koncernledningsgruppen. På 
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intranätet finns en webbplats med material kring värdegrunden. Inom ramen för årsredovis-

ningen och styrkorten får staden en lägesrapport om hur långt man kommit och då särskilt vad 

gäller perspektivet kund. 

Liksom vid tidigare utvärdering är rollfördelningen och ansvarsfördelningen mellan politiker 

och tjänstemän tydlig. Det finns flera olika arenor för dialog mellan politiker och tjänstemän och 

frågor som hamnar i gråzonen diskuteras på dessa arenorna. 

 

STYRKOR FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHETER 

 

 Ny tydlig styrmodellen (styrkort och 

strategiska utvecklingsområden) 

som byggts utifrån utvärdering av 

den tidigare modellen 

 En värdegrund som tar sin utgångs-

punkt i ett tydligt brukarperspektiv 

 Arbetet med devisen ”Alltid bästa 

möjliga möte” 

 Rapportering av resultat som är jäm-

förbara med andra kommuner 

 Bra samspel mellan politik och tjäns-

temän 

 

 

 Få den nya modellen på plats och 

användas fullt ut i alla verksamhet-

erna så att den nya styrmodellen 

även gör avtryck på verksamhetsnivå 

 Förtydliga kopplingen mellan mål 

och indikatorer/resultatnivåer 

 Synliggör mål och strategiska ut-

vecklingsområden i direktiv till bola-

gen 

 Utveckla analysen av mål och avrap-

porterade resultatmått 

 Mer heltäckande politikerenkäter 

som omfattar inte bara KS utan 

också även KF och nämnderna. 

 

 

Område 4 Ledarskap, ansvar och delegation 

Rubriker 2017 

 Strategi för ledarskap, ansvar och delegation 

 Enheternas ansvar 

 Tvärsektoriellt samarbete 

 Personligt ansvar och uppdrag för chefer 

 Kommunledningens kommunikation 

 Ledarutveckling 

77 
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Allmänt 

I svenska kommuner uppstår ibland en kraftmätning mellan på ena sidan de centrala funktion-

erna med kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och på andra sidan facknämnderna.  

Detta återspeglas ofta även inom förvaltningsorganisationen där förvaltningsövergripande an-

slag kring ekonomi-, personal- och utvecklingssystem ställs mot förvaltningsspecifika system. 

Samma mönster återfinns inom respektive förvaltning när det gäller fördelning av frihet och an-

svar mellan förvaltningsledning och de olika resultatenheterna. Det optimala är att hitta en frukt-

bar balans mellan central ledning och lokal frihet under ansvar. 

Sammanfattning 

Ledarpolicyn beskriver chefsuppdraget och förväntningarna på ledarskapet. Alla chefer har 

chefskontrakt som årligen följs upp i samband med medarbetarsamtalet. Staden ska stå för ett 

modigt ledarskap som gör att medarbetare bidrar med sina erfarenheter och vara kreativa och 

nytänkande. 

Västerås stad är medlem i SIQ och deltar i ett kommunnätverk med åtta andra kommuner. Sta-

den ingår också i ett forskningsprojekt kring management index (MI ) som drivs av SIQ i sam-

verkan med Chalmers och Mittuniversitetet. En utvärdering av stadsledningskontorets lednings-

grupp genomfördes för första gången hösten 2016 och en förbättringsplan har tagits fram. Upp-

följning kommer att ske regelbundet två gånger per år. Ett syfte är att stärka styrningen genom 

att skapa samsyn inom ledningsgruppen och mellan ledningsgrupp och medarbetarna på stads-

ledningskontoret. Ett annat syfte är att skapa stolthet för det goda resultatet. Inom ramen för MI 

skapas möjligheter till utbyte och lärande inom ledarskap tillsammans med andra organisationer 

såsom Region Jönköpings lön, Södertälje Sjukhus/SLL, Trafikförvaltningen Göteborg Stad och 

Systembolaget. 

Staden är duktiga på att på olika sätt uppmärksamma goda ledaregenskaper i organisation. Två 

gånger per år bjuder kommundirektören in till ledarrådslag. Tillsammans med Västerås, 

Eskilstuna, Landstinget Sörmanland, Landstinget Västmanland och Mälardalens högskola IPF 

(institutet för personal- och företagsutveckling) pågår ett samarbete kring ”högre chefspro-

gram”. 

Västerås har en övergripande projektmodell som kallas Pejl. Den används när projekt ska star-

tas, drivas och följas upp. Till detta finns också ett system för projektportföljshantering.  Här 

sammanställs pågående och genomförda projekt. I systemet kan projekten delas in i olika port-

följer, dels verksamhets- eller förvaltningsspecifika dels tvärsektoriella som t.ex. e-förvaltning. 

Med hjälp av det gemensamma beskrivningssättet Astrakan genomförs processkartläggningar. 

På intranätet samlas de beskrivna processerna under ”Så jobbar vi”. Exempel på processer är 

ärendeprocessen och processen för e-förslag som dels är förvaltningsövergripande men som 

också löper mellan olika verksamhetsområden. 
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STYRKOR FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHETER 

 

 Tydlig ledarstrategi 

 Hög grad av ansvarsdelegation till en-

hetsnivå 

 Systematiska chefsutvärderingar 

 Stadens chefer är tydliga bärare av vis-

ion, värdegrund och ”Alltid bästa möjliga 

möte” 

 Välutvecklat ledarprogram för både be-

fintliga chefer/ledare och de som vill ta 

steget att bli chef/ledare 

 Samverkan med andra aktörer för att ut-

veckla ledarskapet 

 

 

 

 Fortsätt att utveckla arbetet kring tvär-

sektoriella processer och projekt 

 Utveckla kanaler för att sprida och för-

ankra mål, uppdrag, ansvar med mera till 

medarbetarna 

 

 

 

 

Område 5 Resultat och effektivitet 

 

Rubriker 2017 

 Strategi för resultatstyrning och effektivitetsut-
veckling 

 Kostnader och resultat i budgetprocessen 

 Arbetsprocesser, uppföljning och kontroll  

 Kommunikation kring resurser och resultat 

 Jämförelser 

 Extern samverkan 

68 

Allmänt 

Området kontroll och rapportering avser framförallt det arbete som sker inom förvaltningsorga-

nisationen avseende uppföljning av verksamhet. Det gäller då inte bara den ekonomiska uppfölj-

ningen, utan även verksamhetsuppföljning avseende volym, kvalitet, m.m. Man kan våga sig på 

att säga att just uppgiften att koppla ihop ekonomistyrning med verksamhetsstyrning och där-

med också uppföljning av detsamma, är den stora utmaning som svenska kommuner står inför. 

Det handlar i grunden om att kunna mäta resultat och effektivitet. Vad får jag för tjänst och vil-

ken kvalitet innehåller denna tjänst i relation till vad den kostar?  
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Sammanfattning 

Resultatstyrning är fortsatt ett viktigt inslag i Västerås nya styrmodell. Den nya styrmodellen 

bygger på resultatstyrning och effektivitet vilket beskrivs i policy för styrning. Konceptet med 

styrkort och dess fyra perspektiv innebär fokus på resultat. Detta följs upp i samband med dia-

logmöten i tjänstemannalinjen mellan stadsdirektör och förvaltningsdirektör samt vid boksluts-

samtal med nämndpolitiker. I anvisningarna till uppföljningssamtalen påtalas också vikten av att 

resultaten ska jämföras med andra. 

Västerås stad har sedan en lång tid tillbaka lagt fast att verksamheterna ska konkurrensutsättas 

som ett verktyg för verksamhetsutveckling och effektivisering. Detta stöds av stadens policy för 

upphandling och inköp. Konkurrensutsättningsstrategier finns på berörda förvaltningar. Proces-

serna utvärderas och ett utvecklingsarbete pågår för att förbättra och utveckla. 

För att kunna mäta effektivitet är det viktigt att ställa produktionskostnad mot resultat. Utvärde-

rarna kan konstatera att detta finns med som ett perspektiv i styrkorten. Men det finns inte riktigt 

en tydlig systematik kring detta. Inom vissa verksamheter är det tydligt. Men inte inom alla. 

Troligtvis hänger detta samman med att man infört en ny styrmodell och i samband med kom-

mande uppföljningar under 2017 kommer detta att bli tydligare. 

I den systematiska uppföljningen och avvikelsehanteringen på övergripande nivå är det viktigt 

att titta på de både resursförbrukning, resultat och måluppfyllelse. Även här kan utvärderarna 

konstatera att den nya modellen gör att man ännu inte riktigt kan se koppling resultat i förhål-

lande till mål.  

Ett bra rapporteringssystem ger bra förutsättningar för chefer att följa inte bara resurser utan 

också resultat. Staden är just nu i ett läge att upphandla ett nytt system som ska ge ännu bättre 

förutsättningar för chefer att kunna följa resurser och resultat. 

Jämförelser inte bara inom staden utan också med andra kommuner är ett viktigt led i serviceut-

veckling och effektivisering. Staden är duktig på att jämföra sig med andra t.ex. inom R9 där 

man årligen tar fram en särskild jämförelserapport. I samband med delårsredovisningen kräver 

man också att jämförelser ska göras med andra kommuner. Internt sker lärande och jämförelser 

mellan förvaltningarna genom kvalitetsnätverket. 

Västerås stad är ett mycket gott exempel när det gäller samverkan med andra organisationer i 

syfte att minska kostnader och öka effektiviteten. T.ex. kan nämnas 4M (samverkan mellan de 

fyra mälarstäderna), Västerås Citysamverkan, familjerätt (Köping, Fagersta, Norberg, Skinn-

skatteberg), Ungdomsmottagningen Regionen för att bara nämna några. Även samverkan med 

civilsamhället är välutvecklad. Västerås var först i landet med IOP-lösning (idéburet offentligt 

partnerskap). Samarbete sker med olika föreningar inom vård och omsorg och då framförallt 

kultur och fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning men också för äldre personer. 

Hopeful är ett projekt som ska bidra till ett mänskligare Västerås och skapa fler möjligheter till 

förändring för människor i utanförskap. 
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STYRKOR FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHETER 

 

 Alla verksamheter kommunicerar kost-

nader och resultat till medarbetarna 

 Arbetet kring att ständigt jämföra kom-

munens resultat med andra kommuner 

 Samverkan med andra aktörer för att 

dela på kostnader och effektivisera verk-

samheten 

 Samverkan med civilsamhället för att ut-

veckla kvaliteten på kommunens tjänster 

 

 Sammanlänka kostnader och resultat i 

uppföljningen 

 Bättre löpande avvikelsehantering avse-

ende verksamhetsmål under budgetåret 

på övergripande- och enhetsnivå 

 Fortsätt att utveckla arenor för dialog 

kring resultat, analys och åtgärder 

 

 

 

Område 6 Kommunen som arbetsgivare – personalpolitik 

 

Rubriker 2017 

 Personalstrategi 

 Rekrytering 

 Kompetens- och medarbetarutveckling 

 Individuell lönesättning 

 Arbetsmiljöarbete 

 Mångfald 

81 

 

Allmänt 

I ett framtidsperspektiv är en stark och tydlig personalpolitik som lyfter fram och stärker de 

olika personalgrupperna i kommunen av största vikt. Svenska kommuner står inför stora nyre-

kryteringsbehov på grund av bl.a. omfattande pensionsavgångar. Eftersom den offentliga sek-

torn har problem med att konkurrera om attraktiva yrkesgrupper med löner, måste man skapa 

arbetsplatser som dels attraherar ny personal, dels stimulerar befintlig personal att stanna och 

utvecklas. 

Sammanfattning 

Medarbetarpolicyn tar sin utgångspunkt i värdegrunden och ”Alltid bästa möjliga möte”. Ett av 

perspektiven i styrkorten är medarbetarna med fokus på ”engagerade medarbetare med rätt kom-

petens”. Som stöd till kompetensutvecklingen finns det digitala systemet Competenz. Årligen 

gör staden uppföljningar hur känd och intressant staden är för svårrekryterade grupper. Dessa 

mätningar är viktiga underlag i planeringen av arbetet med stadens attraktivitet. De större för-
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valtningarna har egna kompetensförsörjningsgrupper och några har gemensamma. Genom Em-

ploy Branding-teamet på Servicepartner (interna konsultförvaltningen) finns också möjlighet att 

hämta stöd. Ett bevis på att detta arbetet håller en hög nivå är bland annat att man blev utsedda 

till Kärriärföretag 2017.  

Staden jobbar på olika sätt med karriärvägar. Det finns ett aspirantprogram för de som vill prova 

på att vara chef. Filmer på Youtube för att locka till sig nya medarbetare. 

Arbetsplatsnära kompetensutveckling, dvs utbildning som äger rum i en normal arbetssituation, 

är något som skulle kunna utvecklas ytterligare i verksamheterna. För att detta ska vara effektivt 

krävs välplanerade utbildningsprogram där det finns avsatta resurser och väl definierade krite-

rier för den förmåga/kompetens som ska läras ut. 

Under 2016 har man infört KIA (Kommunens informationssystem om Arbetsmiljö) vilket varit 

strategiskt viktigt. KIA skapar förutsättningar för bättre systematik kring rapportering och han-

tering av arbetsskador och tillbud samt det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM. Införandet 

skapar också förutsättningar för att kommunen ska bli ännu bättre på att inom stadens verksam-

heter sprida goda exempel kring arbetsmiljöarbetet. 

Stadens har en mycket välfungerande rekryteringsprocess som både följs och utvärderas regel-

bundet. Till uppföljningsenkäten, som skickas ut till chefen efter genomförd rekrytering, bifogas 

en film för att uppmuntra till att besvara enkäten. 

Arbetet med lönekartläggningar är strukturerat. Strukturella skillnader som identifierats har åt-

gärdats t.ex. har man under de senaste tre åren gjort särskilda satsningar inom kvinnodomine-

rande verksamheter. 

Att genomföra olika medarbetarundersökningar är viktigt för Västerås. Sedan flera år tillbaka 

genomförs årligen Ipsos medarbetarundersökning som också utvärderar ledarskapet. I undersök-

ningen mäts också HME . Resultaten används på många olika sätt men är främst avsedda som 

enhetens egna utvecklingsinstrument (hållbart medarbetar engagemang) för den egna arbetsmil-

jön. Men enkätsvaren används också som underlag i chefens medarbetarsamtal med sin överord-

nade chef. Det är en del av värderingen av chefens resultat. Parallellt med detta deltar ett antal 

enheter i STAMINA som är ett forskningsprojekt om arbetsmiljö och effektivitet i Uppsala Uni-

versitets och Institutet för Arbetslivsutvecklings regi. 

Ett tydligt politisk mål i staden är att öka mångfalden i organisationen så att den så väl som möj-

ligt speglar kommunens befolkning. Västerås mäter mångfaldsindex. Resultatet från mätningen 

2016 visar på en ökad mångfald men gav också indikationer på att man behöver arbeta med att 

öka mångfalden inom  stadens chefer. Analysen visade också att det finns en komptensreserv i 

staden  i och med att andelen med högskoleutbildning är hög bland medarbetarna med utländsk 

bakgrund. 
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STYRKOR FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHETER 

 

 Samordnad rekryteringsprocess med bra 

stöd till cheferna 

 Systematiskt arbete kring att göra sta-

den till en attraktiv arbetsgivare 

 Kartläggning av övergripande kompe-

tensutvecklingsbehov 

 Systematiskt arbete kring medarbetar-

samtal och medarbetarundersökningar 

 Arbete kring andra metoder för att kart-

lägga och skapa förändringar i arbetsmil-

jön. 

 

 Uppföljning kring arbetet med att ut-

veckla och stärka medarbetarna 

 Arbetsplatsnära kompetensutveckling 

som ett inslag i personalpolitiken 

 Fortsätt utveckla stödet till cheferna 

kring att formulera lönekriterier och pri-

oritera yrkesgrupper/individer 

 

Område 7 Ständiga förbättringar 

 

Rubriker 2017 

 Strategiskt förbättringsarbete 

 Verksamheternas förbättringsarbete 

 Lärande genom omvärldsspaning och samver-

kan 

 Metoder inom förbättringsarbetet 

 Kreativitet och innovationer 

 

67 

 

Allmänt 

Inom näringslivet har det sedan mitten av 1900-talet funnits ett otal olika system för att bedriva 

kvalitetsarbete. Kvalitetsarbete är i de flesta fall synonymt med att på ett strukturerat sätt arbeta 

för att skapa kontinuerliga förbättringar i en verksamhet. TQM, EFQM, ISO, SIQ, BS, LEAN är 

alla standards eller system för detta kontinuerliga förbättringsarbete. I den kommunala världen 

har oftast kvalitetsarbete förekommit som enskilda öar knutna till vissa verksamheter. Ett identi-

fierbar mönster under senare år är att flera kommuner börjar ta fram övergripande system för att 

effektivisera och förbättra sin verksamhet. Dessa system är då oftast egenutvecklade modeller 

för förbättringsarbete som ibland innehåller delar av de system som nämns ovan. En framgångs-

faktor för ett fungerande kvalitetsarbete är att det system som används, tydligt länkar till kom-

munens styr- och uppföljningssystem. 

Sammanfattning 

Sedan flera år tillbaka finns en plan för hur övergripande arbete med ständiga förbättringar. Den 

förra planen från 2012, 17-punktsprogrammet, har utvärderats och utifrån kommunkompassens 
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resultat 2014 togs en plan fram i 10 punkter. Den senaste planen utvärderades vid halvårsskiftet 

och även vid årsskiftet. Planen har personer med utpekat ansvar för varje punkt.  

Övergripande finns ett kvalitetsnätverk med representanter från samtliga förvaltningar och bo-

lag. Beslut kring kvalitetsprogram och övergripande kvalitetsfrågor fattas av koncernlednings-

gruppen. 

Att samverka med andra aktörer och ingå i nätverk och samverkansprojekt är prioriterat i staden. 

Sedan två år tillbaka ingår Västerås Stad också i SIQ där utbyte även sker med näringslivet och 

internationella kontakter. Två bolag samt stadens kommundelsförvaltningar har dessutom med-

lemskap i SIQ. Detta har bland annat resulterat i en förbättringsplan kring ledarskap på stadsled-

ningskontoret och ett projekt som bygger på DMAIC. Utbyte och lärande har skett med MTR 

och Volvo Cars inom synpunktshanteringen. 

En viktig del i arbetet med ständiga förbättringar är att analysera och få kunskap kring varför det 

ibland inte fungerar optimalt i verksamheten. Utvärderarna kan konstatera att det finns en för-

bättringspotential kring arbetet med analys. Exempel finns på genomförande av analyser men 

eftersom man har en ny styrmodell så har detta också påverkat analysarbetet. 

Det finns flera exempel på hur staden samverkar med andra kommuner och organisationer för 

att förbättra kvaliteten på tjänsterna. T.ex. inom socialtjänsten finns ett samverkansnätverk med 

sju likvärdigt stora kommuner. Inom förskolan spanar man på andra kommuner som lyfts upp 

som goda exempel och inom psykiatrin sker omvärldsspaning inte bara på nationellnivå utan 

också internationellt. 

Västerås, Eskilstuna och Mälardalens högskola har samarbetat inom ramen för Samhällskon-

traktet sedan år 2009. Genom Samhällskontraktet har parterna tillsammans lagt grunden för en 

långsiktig samverkan i form av kompetenscentra inom områdena lärande, hälsa och välfärd. 

Liksom för de flesta andra kommuner i Sverige så finns en förbättringsmöjlighet när det gäller 

att involvera brukarna/medborgarna i förbättring av kvaliteten på tjänsterna. Utmaningen hand-

lar om att skapa en tydlig kultur kring att detta är ett viktigt förhållningssätt och att man vid t.ex. 

medarbetarutbildningar lyfter fram detta. 

Västerås arbetar för att på olika sätt uppmuntra sina medarbetare att vara kreativa och komma 

med förbättringsförslag. T.ex. har man tillsammans med Vinnova etablerat MISTEL som är en 

testbädd för innovationer inom äldrevård och omsorg. Det är en innovationsbädd för innovatörer 

från hela landet som ges en möjlighet att pröva sina innovationer hos den målgrupp och i den 

verksamhet de är tänkt att användas Härigenom involveras medarbetare och kunder. 
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STYRKOR FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHETER 

 

 Övergripande strategi kring ständiga för-

bättringar 

 Samordning av arbetet kring ständiga 

förbättringar på övergripande nivå ge-

nom bland annat kvalitetsnätverket 

 Samverkan med andra aktörer för att ut-

veckla och förbättra kvaliteten på tjäns-

terna i kommunen 

 Omvärldsspaning för att hitta goda ex-

empel som kan implementeras i verk-

samheten 

 Extern och intern granskning av verk-

samheterna i syfte att utveckla kvali-

teten på tjänsterna 

 

 

 

 Fortsätt arbetet kring analyser av verk-

samheterna för att identifiera avvikelser 

och ta fram förslag på åtgärder 

 Tydliggör analysresultat för alla i organi-

sationen 

 Systematiskt tillvarata och sprida goda 

exempel i organisationen 

 Metoder för att utveckla tjänsterna i det 

vardagliga arbetet 

 Systematiskt involvera brukarna/med-

borgarna i arbetet med att förbättra kva-

liteten på tjänsterna 

 

 

 

Område 8 Kommunen som samhällsbyggare 

 

Rubriker 2017 

 Strategier för samhällsbyggande 

 Samarbete med civilsamhället 

 Samarbete med kulturlivet 

 Stöd till näringslivet 

 Internationella kontakter 

 Miljöarbete 

 Hållbar utveckling  

 

86 

 

Allmänt 

I kommunens roll som samhällsbyggare är samarbetet med lokalsamhället i form av förenings-, 

kultur- och näringsliv en viktig uppgift. Likaså att upprätthålla samverkan på regional, nationell 

och internationell nivå. Kommunen har en viktig roll att fungera som katalysator för att olika 
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verksamheter i den geografiska kommunen skall fungera tillsammans för att skapa attraktivitet, 

tillväxt och en hållbar utveckling.  

Sammanfattning 

Inom alla delar inom området samhällsbyggare har staden tydliga strategier som också är väl 

förankrade. Hållbar utveckling har högsta prioritet i stadens årsplan och följs upp dels inom ra-

men för ordinarie processer men det genomförs också en välfärdsuppföljning och uppföljningar 

kring miljöfrågorna mer djupgående. Arbetet tar bland annat sin utgångspunkt i stadens pro-

gram; folkhälsoprogrammet, integrationsprogrammet, miljöprogrammet och jämställdhetspro-

grammet.  

Samverkan med civilsamhället är väl etablerat. Det finns en samverkansgrupp bestående av re-

presentanter från civilsamhället, staden samt också kommunstyrelsens ordförande. Västerås var 

först i landet med IOP, ideellt och offentligt partnerskap. 

Liksom samverkan med civilsamhället är samverkan stort med kulturlivet. Dialog med kulturli-

vet sker både i större och mindre sammandragningar. Kopplat till LÖK (lokala överenskommel-

sen), med 70 organisationer, som togs fram 2014, finns nu en åtgärdsplan som gäller för ett år 

framåt. Staden är också delaktig i flera olika kulturarrangemang. Genomförandet sker ofta i 

samarbete med olika grupperingar som representerar civilsamhället. Störst är Cityfestivalen och 

andra exempel är Kulturnatten, Vintersportfestival, nationaldagsfirande etc. 

Stödet till näringslivet är stort. ”En väg in” sker med hjälp av företagslots på Näringsliv Väs-

terås. Ett nytt näringslivsprogram har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsen. Programmet 

är framtaget i dialog med näringslivets företrädare. Som en del i programmet har staden gjort 

flera analyser av strukturen i befintligt näringsliv, näringslivets sammansättning utifrån 

branscher m.m. Med utgångspunkt från programmet kommer en årlig handlingsplan att tas fram 

som kommer att gälla hela koncernen. 

Förutom ett antal nordiska vänorter deltar staden i flera olika utvecklingsprojekt. Det finns kom-

munala partnerskap med Jinan i Kina och Gaborone i Botswana. Projektet SILVER är ett exem-

pel på ett internationellt U-utvecklingsprojekt där Västerås deltagit. Ett av de två övergripande 

målen var att ta fram en generisk modell för kommersiell upphandling som kan användas runt 

om i Europa och den modellen har bland annat legat till grund för VINNOVAS svenska vägled-

ning. Staden deltar också i ett nordisk nätverk projekt kring välfärdsteknologi. Inom skolans 

område bedrivs flera olika utvecklingsprojekt med internationella partners. På regional nivå ge-

nomförs flera projekt med stöd från EU. 

Arbetet med att minska miljöbelastningen sker inom flera områden. Handlingsplanen till Kli-

matprogrammet innehåller bland annat åtgärder för att minska energianvändningen, utsläpp från 

fordon i verksamheterna och att minska klimatpåverkan från livsmedelskonsumtionen. Resulta-

tet från miljöarbetet redovisas i Västeråsbarometern på stadens hemsida. 

 

Ett av kommunfullmäktiges fyra strategiska utvecklingsområden handlar om social trygghet. En 

del i arbetet har varit att tillsammans med lokala aktörer i stadsdelarna ta fram en gemensam 

handlingsplan. Jämfört med många andra kommuner har Västerås en bra struktur då det gäller 

boende och bostäder. Det finns en medveten strategi utifrån översiktsplanearbetet och ett särskilt 
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bostadsprogram som lagt fast riktlinjer för fördelning av olika upplåtelseformer i samband med 

nybyggnationer. Genom detta har man lyckats undvika stora utanförskapsområden. 

 

STYRKOR FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHETER 

 

 Tydliga strategier inom alla delar inom 

området som samhällsbyggare 

 Utvecklat samarbete med civilsamhället 

genom bland annat LÖK 

 Utvecklat stöd för näringslivet 

 Arbetet kring internationella samarbeten  

 Flera aktiviteter för att göra staden till 

en miljömedveten stad 

 

 

 Fortsätt utveckla LÖKIS 

 Följa upp satsningar till  ideella före-

ningar eller oorganiserade invånare som 

verkar för att stärka lokalsamhället 

 Fortsätt arbetet kring att utveckla den 

biologiska mångfalden i staden 
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4. Översikt av poängfördelning 

Nedanstående tabeller visar Västerås Stads resultat fördelat på delfrågor inom respektive om-

råde. 

 

1. Offentlighet och demokrati Uppnått Max Procent

1.1 Finns en plan/strategi for demokratiutveckling och 

information?
14 15 93%

1.2 Informeras invånarna om aktuella frågor i politiken? 15 20 75%

1.3 Informeras invånare om resultat? 19 25 76%

1.4 Främjas invånardialog och deltagande? 25 30 83%

1.5 Etik - Hur skapas tillit genom hög etisk standard? 9 10 90%

82 100 82%

2. Tillgänglighet och brukarorientering Uppnått Max Procent

2.1 Finns det en kommunövergripande strategi för 

brukarfokus?
14 15 93%

2.2 Hur arbetar kommunen med tillgänglighet och 

bemötande?
21 25 84%

2.3 Hur Informerar kommunen om service och tjänster? 17 20 85%

2.4 Hur arbetar kommunen med brukarundersökningar? 17 20 85%

2.5 Hur arbetar kommunen med att förtydliga tjänsternas 

innehåll samt synpunkts- och klagomålshantering för 

medborgare/brukare?

18 20 90%

87 100 87%

3. Politisk styrning och kontroll Uppnått Max Procent

3.1 Genomsyras hela organisationen av ett 

helhetstänkande avseende styrning/uppföljning?
12 15 80%

3.2 Styrs kommunen av tydliga politiska mål? 13 25 52%

3.3 Rapporterar förvaltningen till den politiska nivån och  

har politikerna möjlighet att utöva tillsyn över 

förvaltningen?

16 25 64%

3.4 Finns det en tydlig delegation och ansvarsfördelning 

mellan politisk och tjänstemannanivå?
17 20 85%

3.5 Finns det en ömsesidig förståelse av uppgifter, roller 

och spelregler mellan politiker och tjänstemän?
10 15 67%

68 100 68%
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4. Ledarskap, ansvar och delegation Uppnått Max Procent

4.1 Finns kommunövergripande strategi för ledarskap, 

ansvar och delegation?
12 15 80%

4.2 Vilket ansvar har resultatenheterna för budget, 

personal och organisation?
8 10 82%

4.3 Beskrivs inriktning och ansvar för tvärsektoriellt 

samarbete?
13 20 65%

4.4 Tydliggörs det personliga uppdraget för alla chefer i 

organisationen?
11 15 74%

4.5 Sker central ledning för underställda 

avdelningar/enheter?
15 20 77%

4.6 Bedriver kommunens ledarutveckling? 18 20 88%

77 100 77%

5. Resultat och effektivitet Uppnått Max Procent

5.1 Finns en strategi för resultatstyrning och 

effektivitetsutveckling?
11 15 75%

5.2 Tydliggör kommunen sambandet mellan kostnader och 

resultat i budgetprocessen?
13 20 65%

5.3 Arbetar kommunen med utveckling uppföljning och 

kontroll?
8 20 40%

5.4 Kommuniceras och förs strategiska diskussioner kring 

resurser och resultat?
10 15 67%

5.5 Används jämförelser aktivt som ett led i 

serviceutveckling och effektivisering?
16 20 78%

5.6 Sker extern samverkan för att stärka serviceutbudet 

och öka effektivitet?
10 10 100%

68 100 68%

6. Kommunen som arbetsgivare - 

personalpolitik

Uppnått Max Procent

6.1 Finns en kommunövergripande personalstrategi? 11 15 70%

6.2 Tillvaratas befintliga och hur rekryteras nya 

medarbetare? Kommunen som ”attraktiv 

arbetsgivare”.

18 20 90%

6.3 Läggs stor vikt på kompetens- och 

medarbetarutveckling?
19 25 75%

6.4 Sker individuell lönesättning och belöning av goda 

prestationer?
12 15 81%

6.5 Arbetar kommunen med medarbetarundersökningar?
13 15 87%

6.6 Arbetar kommunen med mångfald, (etnicitet, kulturellt 

och kön)?
8 10 77%

81 100 81%
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7. Ständiga förbättringar Uppnått Max Procent

7.1 Finns en strategi för ständiga förbättringar? 12 15 80%

7.2 Arbetar verksamheterna med analys av avvikelser, 

brister och problem?
16 25 64%

7.3 Sker extern omvärldsspaning och samverkan för att 

förbättra kvaliteten på tjänsterna?
14 20 70%

7.4 Finns metoder för att förbättra kvaliteten på 

tjänsterna?
11 20 55%

7.5 Arbetar kommunen med kreativitet och förbättringar?
14 20 70%

67 100 67%

8. Kommunen som samhällsbyggare Uppnått Max Procent

8.1 Finns övergripande planer/strategier för 

samhällsbyggande?
14 15 93%

8.2 Samverkar kommunen med aktörer inom 

civilsamhället kring utveckling av lokalsamhället?
12 15 80%

8.3 Samverkar kommunen med kulturlivet? 13 15 87%

8.4 Vilken är kommunens roll i utveckling av näringslivet?
13 15 87%

8.5 Arbetar kommunen med internationella kontakter? 9 10 90%

8.6 Arbetar kommunen med miljöfrågor? 13 15 87%

8.7 Hur främjas social hållbarhet? 12 15 87%

86 100 86%


