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Introduktion 

I detta dokument presenterar och motiverar vi vår ramfördelning för 2022. Vi föreslår inga direkta 

förändringar av kommunens strategiska plan, driftbudget för planåren 2023-24 och investeringsbudget för 

2022-24. Dessa delar har därför utelämnats. Viss harmonisering kan behöva göras av de dokumenten om 

denna budget antas. 

 

Motivering till överskottsmålet 

Resultatmålet i detta budgetförslag är satt till 2 % istället för förvaltningens föreslagna 3 %. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) definierar ”god ekonomiskt hushållning” som minst 2 % överskott. I 

kommunallagen finns inget sådant krav, där står det att budgeten ska vara i balans. Konsekvensen som ett 

lägre överskott kan medföra är dyrare investeringar framöver. 

Om Lindängens äldreboende läggs ner är det sannolikt att kommunen kommer att behöva bygga ett nytt 

äldreboende inom en snar framtid. Enligt SCB:s prognos kommer antalet personer över 80 år i Tidaholms 

kommun att öka med 33 % på tio år. Behåller vi istället Lindängen undviker vi en sådan framtida 

investeringskostnad och har då inte behov av samma investeringsutrymme. 

 

Satsningar 2022 

 

Inrättande av lokalt klimatråd 

Tidaholms kommun har nu en koldioxidbudget på plats. Den tydliggör den stora utmaning som 

klimatomställningen innebär de närmaste åren, och synliggör också att stora delar ligger utanför 

kommunens rådighet. För att få igång en bred och systematisk omställning i hela samhället, inte enbart 

inom kommunens verksamheter, vill vi satsa extra medel på inrättandet av ett lokalt klimatråd. Klimatrådet 

bör bestå av representanter från alla delar av samhället – kommun, näringsliv, föreningar, organisationer. 

Vi har tillskjutit 500 tkr för detta uppdrag. Det kan innefatta lönekostnader och arvoden men medlen är 

även tänkta att kunna användas av klimatrådet för olika satsningar som det vill genomföra. 

 

Lindängen behålls och utökas med demensavdelning 

Vi har till Social- och omvårdnadsnämndens ram tillfört 4600 tkr för att bevara och utveckla Lindängens 

äldreboende i Ekedalen. Vi har även skjutit till 2000 tkr för generell utveckling av äldreomsorgen. Dessa 

medel kan även användas för inrättandet av ett demensboende i enlighet med den motion som antagits. Vi 

ser med fördel att detta boende kan förläggas till och samordnas med en återuppbyggnad av verksamhet 

på Lindängen. 

 

Återförstärkning av Kulturskolan 

Neddragningen på Kulturskolans verksamhet som skedde vid 2020 års budget vill vi reparera genom att 

tillskjuta 1000 tkr till verksamheten. Miljöpartiet anser att kulturlivet är oändligt värdefullt för kommunen 



 
 
 

och besparingar på det området bör undvikas så långt det är möjligt. 

 

Servicen i landsbygderna behålls 

Vi har tillfört medel till nämnderna för att fortsätta bedriva verksamhet på våra tre landsbygdsskolor, 

förskolan Linblomman i Madängsholm samt Lindängens äldreboende i Ekedalen. På sikt vill vi att en 

landsbygdssäkring införs i alla nämnder, för att säkerställa att landsbygdernas utveckling inte hamnar i 

skymundan eller bortses ifrån eftersom ingen enskild nämnd har det på sitt ansvarsområde. 

 

Idrottshallen behålls 2022 

Idrottshallens framtid ligger för tillfället på Samhällsbyggnadsnämndens bord. En hållbar lösning kommer 

sannolikt inte att vara på plats till årsskiftet. Vi anser att det är helt onödigt att hallen står tom under den 

tid som utredningen pågår. Vi har därför tillfört medel för att hallen ska kunna användas under 2022. Detta 

ger Samhällsbyggnadsnämnden längre tid att hitta en hållbar framtida lösning i samråd med Kultur- och 

fritidsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden. 

  



 
 
 

Resursfördelning 

Nämndernas tilldelning är baserad på förvaltningens förslag utifrån resursfördelningsmodellen. Utöver det 

innehåller den även medel för riktade budgetprioriteringar. 

 

Budgetram per nämnd 

Nämnd (tkr) Budget 2021 Budget 2022 Förändring 

Kommunstyrelsen 63 315 61 651 -2,7 % 

Jävsnämnd 316 325 2,8 % 

Barn- och utbildningsnämnd 340 485 351 368 2,7 % 

Kultur- och Fritidsnämnd 34 478 35 387 1,6 % 

Social- och omvårdnadsnämnd 315 167 322 691 2,3 % 

Samhällsbyggnadsnämnd 32 439 35 577 4,0 % 

Finansförvaltning -30 501 -25 607 -19,1 % 
 

Verksamhetsförändringar 

Nämndernas tilldelning har justerats med anledning av organisationsförändringen av näringslivsenheten 

enligt följande: 

Kommunstyrelsen -2441 

Barn- och utbildningsnämnd 125 

Kultur- och Fritidsnämnd 366 

Social- och omvårdnadsnämnd 125 

Samhällsbyggnadsnämnd 1825 

 

Riktade budgetprioriteringar 

Medel har skjutits till utöver resursfördelningen för att behålla och utveckla verksamhet enligt följande: 

Nämnd Total summa Prioritering 

Kommunstyrelsen 2250 Miljö 1000 
Lokalt klimatråd 500 
Feriearbete 500 
Litografiska Symposiet 250 

Barn- och utbildningsnämnd 10200 Kulturskolan  1000 
Förskolan i Madängsholm  3000 
Landsbygdsskolorna  4500 
SamKraft  1700 

Social- och omvårdnadsnämnd 7300 Lindängen  4600 
Äldreomsorg/demensboende  2000 
SamKraft  700 

Samhällsbyggnadsnämnd 1300 Idrottshallen 1300 

 

 



 
 
 

Sammanställning av Miljöpartiets budgetförslag för 2022 

 

Inkomster 

Skatt 613 166 

Generella bidrag 232 939 

Summa 846 105 

Kostnader 

Kommunstyrelsen 61 651 

Jävsnämnd 325 

Barn- och utbildningsnämnd 351 368 

Kultur- och Fritidsnämnd 35 387 

Social- och omvårdnadsnämnd 322 691 

Samhällsbyggnadsnämnd 35 577 

Finansförvaltning - 25 607 

Avskrivningar 42 858 

Finansiella kostnader 4700 

Summa 828 950 

Resultat 

17 155 = 2 % 


