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(kommunchef i Storfors kommun 2016-2021) 



Gullspångs kommun 

Minsta kommunen i Västra Götalandsregionen (274 i landet) 

5 200 invånare 

Tappat 19,3 % (1 200 st) invånare de senaste 25 åren

Trendbrott med viss ökning av invånarantalet de senaste två åren

Hög andel äldre är bosatta i kommun (5-10:e plats i landet) 

Föreningslivet äger alla stora anläggningar (arena, padel, bandy, fotboll, skytte) 

Stabil ekonomi (ca 25 mkr i RUR) men stora utmaningar 2023, 2024…

Del av krispaket via Kammarkollegiet 10,5 mkr 



Gullspångs kommun 

Sikkan Anderson (den 5:e ABBA medlemmen) 

Olof Mellberg, Andreas Andersson och Linda Bengtzing

Stor djup- industrihamn i Vänern 

Hova Riddarvecka 

Gullspångslaxen 

Södra Råda gamla timmerkyrka 

Vänerply (Moelven) 150 anställda 



MTG-samverkan
(sedan 2007) 

Främja, utveckla och effektivisera samverkan till gagn för invånare 
och näringsliv i de tre kommunerna.

Gullspång 5 200 invånare 

Töreboda 9 500 invånare 

Mariestad 24 500 invånare 



Men förutom MTG finns andra konstellationer för samverkan

- Överförmyndare i samverkan, kommunal förvaltningsmyndighet med 12 kommuner

- Räddningstjänst i Skaraborg, kommunalförbund med 9 kommuner 

- Avfall och återvinning i Skaraborg, kommunalförbund med 13 kommuner

- M.fl.  



Vision MTG-samverkan

Tillhandahålla god service till kommunernas invånare 
baserad på effektiva verksamheter och kompetent 

personal

Skapa ekonomisk tillväxt baserad på ökat antal 
invånarantal och nya företagsetableringar i norra 

Skaraborg



Syfte MTG-samverkan

Skapa förutsättningar för en kvalitativ medborgarservice inom kommunernas verksamhet

Skapa förutsättningar för tillväxt genom nya företagsetableringar och attraktivt boende

Långsiktigt säkerställa kvalitet, kompetens samt effektivitet i kommunernas verksamheter

Ekonomisk effektivitet samt verka för kvalitetsförbättringar inom ramen för befintliga 
medel.

Stärka kommunernas attraktionskraft som arbetsgivare for att kunna rekrytera och behålla 
kompetent personal.



Exempelvis
Dialog mellan 
kommundirektörer då behov 
har uppstådd inom särskilt 
område. 
Fortsatt dialog med 
verksamheten.
Informell träff där KSO 
inkluderas 
Lyfta på LG
Lyfta på MTG styrgrupp 
Skriva fram ett ärende 



Styrdokument för MTG-
samverkan

Avsiktsförklaringen och 
arbetsordningen är 

styrdokument för MTG-
samarbetet och MTG-

styrgrupp

Respektive gemensam 
nämnd har ett 

samverkansavtal och 
reglemente. 

Övrig samverkan mellan 
MTG-kommunerna styrs via 

avtal. I vissa fall finns det 
även ett reglemente kopplat 

till avtalet. 

Avtal och reglemente för 
gemensamma nämnder och 
övrig samverkan finns här: 

Samverkansavtal

https://teams.microsoft.com/_


MTG-samarbete via nämnd

Samverkan äger rum inom flera 
olika former! 



Gemensamma nämnder - MTG

IT-nämnd
3

Lönenämnd
3

Teknisk
nämnd 15

Miljö & byggnads
nämnd 15

Samverkansavtal 
& reglemente

Samverkansavtal 
& reglemente

Samverkansavtal 
& reglemente

Samverkansavtal 
& reglemente



Gemensam nämnd – MTG

Värdkommun

kommunfullmäktige 
& kommunstyrelsen 

Nämnd/utskott



Arbetsmiljöansvar

Den kommun som är anställningsmyndighet innehar tillika 
personalansvar. 

Anställningsmyndighet ordnar kontor för medarbetare. 

Samverkanskommuner ordnar sk MTG kontor ”öppna” arbetsplatser. 



MTG-samarbete via avtal



HR 

MTG-samverkan via avtal

Planverksamhet
Informations-

säkerhet
(Nytt 2023) 

Säkerhets-
Samordning/sign

alskydd (Nytt 
2022/2023)  

Ekonomi

Upphandling 
(Nytt 2022 MTG 

och flera 
kommuner med 

Skövde som 
ägare) 



Övrig MTG-samverkan

MTG-kommunerna (avtal) 

Dataskyddsombud (avtal -
2023)

Miljöstrateg

Extern- och interwebb

E-arkivfunktion 

Budget- och skuldrådgivning

Missbruk och beroende-
centrum

AME projekt 

Energirådgivning

Töreboda & Gullspång (avtal) 

• Telefoni och växel

• Måltid (troligt nytt område 
2023) 

• Säkerhet- och 
brottsförebyggande arbete 

Mariestad & Gullspång (avtal)

• Personligt ombud

• Fordon 



MTG-samarbete
Politisk styrning



MTG-styrgrupp

Sammansättning

• KSO + 2 ledamöter från 
kommunstyrelsen  
varav en från 
oppositionen 

Uppdrag

• samordna

• främja 

• utveckla 

• effektivisera

• följa upp och utvärdera
samverkan

Funktion

• Ej beslutande - kan 
endast rekommendera

• Kommundirektörerna 
tar lyra på 
”rekommendationerna”



MTG-styrgrupps uppgift

Bereda ärenden och överlämna förslag till beslut till berörd beslutande 
församling i respektive kommun samt upprätta riktlinjer för befintlig och 

utökad samverkan

Lämna förslag till budgetramar för de gemensamma nämnderna & följa 
nämndernas verksamhetsmässiga och ekonomiska resultat.

Initiera, förankra och utveckla ny samverkan och

i befintliga gemensamma nämnderna.

Informera styrgruppen om aktuella ärenden från den egna kommunen 
som kan komma att påverka MTG-samarbetet.



MTG-samordnare

• Samordnarens uppgift är att driva, fördjupa, utveckla samverkan mellan 
kommunerna. 

• Samordnaren ska även vara de gemensamma nämnderna behjälplig i frågor som 
avser gemensamma processer, samverkansformer, kommunikation, uppdrag m.m.

• Utreda och bereda aktuella frågeställningar och ärenden på uppdrag av MTG-
styrgrupp och kommuncheferna.

• Förflytta MTG-kommunernas verksamhet uppåt på samverkanstrappan



MTG-samarbetet
Ledning på tjänstemannanivå



Mötesformer

MTG-styrgrupp

Beredningsmöte

Veckomöte



MTG veckomöten

När

• varje torsdag
kl 8:00 – 8:30

Deltagare

• Kommuncheferna

• MTG-samordnare

• Ev inbjudna

Agenda

• Agendan för detta 
möte är av friare 
karaktär.

• Man kan lägga till 
punkter på 
agendan innan eller 
i början av mötet

• Kommuncheferna 
kan själva lägga till 
punkter på 
agendan genom att 
gå in på Teamet 
MTG-samarbete => 
kanalen 
Veckomöten => 
Fliken eller mejla 
punkter till 
agendan till MTG-
samordnaren

Beslut och 
noteringar

• Beslut och 
noteringar för 
punkten på mötet 
skrivs under 
anteckningar på 
respektive kort. 
Dessa bör föregås 
med datum då nya 
anteckningar görs.



MTG beredningsmöten

När

• En gång per månad

• En hel för- eller eftermiddag

• Minst 7 dagar innan MTG-
styrgrupp

Deltagare

• Kommuncheferna

• Ekonomichef MTG

• MTG-samordnare

• Ev inbjudna

Agenda

• Agendan för detta möte är 
mer styrd

• MTG-samordnaren 
administrerar agendan med 
input från kommuncheferna 
och beredningsplane-ringen

• Varje möte har sin egen 
lista döpt till månaden då 
mötet hålls.

• Underlag ska finnas 
tillgänglig 5 dagar innan 
mötet ink förslag till beslut

Beslut och noteringar

• Beslut och noteringar för 
punkten på mötet 
skrivs under anteckningar 
på respektive kort. Dessa 
bör föregås med datum då 
nya anteckningar görs.



Process för samverkan

Styrgrupp 
initierar uppdrag

KC bereder 
uppdrag

Styrgruppen 
rekommenderar 

ett beslut

Respektive 
beslutande 

församling fattar 
beslut

Uppdragsprocessen i detalj

file://kis.local/GEMENSAM/Arbetsmapp/MTGs kommunchefsberedning/Processer/index.html#/model=9a2cdc83-5f80-41d5-bdeb-691229da0669


60 – Mariestad
25 – Töreboda
15- Gullspång

(Baseras på invånarantal)

Modellen kommer med stor sannolikhet att utvärderas

Uppdrag finns att utvärdera vår samverkan

Fördelningsnyckel – ekonomi 



Pågående process för 
samverkan

Inledande samverkan Töreboda och Gullspångs kommun 

Måltidsverksamhet
(Varför ska två kommuner har en varsin kostchef, planera måltider, utbilda personal var för sig, ha 
maskiner som sällan används etc. 

Inledande samverkan ny webbplattform Mariestad, Töreboda och Gullspång



MTG samverkan sett från den 
minsta kommunen 

Utmaningar – ”förluster” –
vinster 



Kommuner kan vilja ha mer service än vad som betalas för

Frustration i prioriteringar (närvaro och utförande) 

Respektera MTG resurser

Stort ansvar för kommunen som är anställningsmyndighet 

Prioritera tid för utvärdering och utveckling 

Gemensamt prioritera tid för avstämning, dialog och ”problemlösning” 

Våga ta steget till ny samverkan 

Bygga god samverkan och tillit inom kommunchefsgruppen 

Utmaningar i samverkan 



Minsta kommunen är oftast inte anställningsmyndighet 

Kommundirektör kan ej leda och delegera till högre chefer som i normala fall finns i din 
närhet

Utmaning att tillsätta en ledningsgrupp 

Saknaden av chefer och anställda som fysiskt är på plats i kommunen 

Färre som kan hjälpa till med enklare åtgärder 

Måste tillsätta personal som är beställare. I mindre kommunen kan chef både vara 
beställare och utförare 

”Förluster” i samverkan 



HR - svåra samtalet, förhandling, rekrytering, facklig samverkan, pension, lönekartläggning, förmåner

Ekonomi – redovisning, controller, systemstöd, upphandlingsstöd ek-system 

Tekniska/VA – maskinpark, specialister vid behov, ledning, mobilisering vid specifik händelse

Miljö- och byggnadsnämnden – specialistkompetens, fler handläggare, natur- och miljöstöd 

IT – löpande support, säkerhet, hantering av installationer, systemstöd, inköp,  

Säkerhet och brottsförebyggande – tillgänglighet, bredare kompetents 

Samhällskris – stort stöd genom hela MTG 

Minskad sårbarhet – större grupp i samverkan, ej konkurrens i rekrytering

Gemensam MTG resurs – bollplank, initierar, håller ihop samverkan 

Remissvar, yttranden och skrivelser – beredning, om möjligt gemensamma svar, dela skrivningar/tjänstutlåtanden 

Vinster i samverkan 



Stort lycka till med nuvarande och framtida 
former för samverkan som kan stärka just din 

kommun ☺

//Mats Öman, Gullspångs kommun 


