
Remiss
Vision för äldreomsorgen

- ett komplement till Umeå kommuns vision om att bli 200 000 invånare år 2050



Vision, uppdrag, mål och strategier

Ny styrmodell

• Färdigställa/revidera det påbörjade verksamhetsspecifika målarbetet inom hela äldreomsorgen

• föreslå äldrenämnden:

vision, uppdrag, mål och strategier för äldreomsorgen

• framtagande av en styrmodell för uppföljning av den aktiverande styrningen (årshjul)



Innehåll Verksamheter ÄLG Nämnd

Vision Remiss 30 aug - 5 sep 2021 Beslut förslag sep 2021 Beslut okt 2021

Mål och 
strategier

Remiss 24 nov – 3 dec 2021
Information
Beslut förslag

dec 2021
jan 2022

Beslut feb 2022

Grunduppdrag Information feb 2022 Beslut förslag
mar 2022
(Beslut KF juni)

Verksamhetsmål
Utredning och 
bistånd

- 31 maj 2022 Information juni Information okt

Prevention - 31 maj 2022 ” ” ” ”

Hemtjänst 1 mar - 31 maj 2022 ” ” ” ”

Vård- och 
omsorgsboende

1 jun - 30 sep 2022 ” okt ” ”

Hälso- och sjukvård 1 jun - 30 sep 2022 ” ” ” ”

Årshjul
Information ÄLG
Beslut förslag

Aug 2022
Dec 2022

Information Dec 2022

Tidplan Med reservation för ev. förändringar



Vision för äldreomsorgen
- ett komplement till Umeå kommuns vision om att bli 200 000 invånare år 2050



Vad är en vision?

Definition 
Visionen är en beskrivning av ett önskvärt framtida tillstånd. 

Den ska vara svåruppnåelig men inte omöjlig. 

Visionens syfte
Pekar ut riktningen

Slår fast vad som är värdefullt
Samlande kraft för att hålla ihop och styra organisationen

Främjar långsiktigt tänkande där medborgarnas behov på lång sikt fokuseras

• Vår vision berättar varför vi finns

• En bra vision ger energi



Befintlig vision och verksamhetsidé

Umeå kommuns vision: att vi ska ha 200 000 invånare år 2050.

Umeå kommuns gemensamma verksamhetsidé:

"Med gemensamma krafter skapar vi ett gott liv i Umeå. Vi bidrar till välfärd för 

alla och ger goda förutsättningar för företagande, fritid och kultur."



Omvärldsspaning

Attendo: ”Att stärka individen”

Karlskrona äldreomsorg: ”Alla kvinnor och män ska 

kunna åldras i trygghet och med värdighet. Här ska alla 

känna att de blir individuellt bemötta, och att de själva 

ska kunna påverka sin egen situation för att skapa en god 

livskvalitet”

Ikea: ”Att skapa en bättre vardag för de många 

människorna ”

Nokia: "Att skapa en personlig kommunikationsteknologi 

som gör det möjligt för människor att skapa sin egen 

mobila värld"

Vardaga:



160 synpunkter i Menti
och mail

• Tänk nytt
• Samhället förändras
• Invånare/medborgare/seniorer/brukare/anhöriga förändras
• Äldreomsorgen förändras
• Stärk medarbetare
• Agera för potentiella medarbetare
• God samverkan
• Organisera annorlunda – olika förbättringsförslag

kompetens
preventiva insatser
utbildning
lön och scheman
fokus på hälsofrämjande insatser

• Digitalisering först
• Fortsatt och utveckla personcentrerat arbetssätt
• Utveckla kultur och miljöer i samhället
• Utveckla kultur och miljöer inom äldreomsorgen

Analys visionsarbete Ledardag 28/5 2021

• Hur har äldre invånare det om 15 år?
• Hur ser äldreomsorgen ut om 15 år?
• Vad är viktigt för den enskilde i förhållande till 

äldreomsorgen?
• Vad är viktigt för äldreomsorgen i framtiden?

Utifrån dagens information, vad är viktigt att ta 
med i visionen för framtidens äldreomsorg?



Framtidens äldreomsorg

Äldreomsorgen behöver förändras i takt med samhället. 

Vi är friskare och lever längre än tidigare. Vi vet också att andelen äldre ökar markant 
under de närmaste åren och att de har högre krav och nya förväntningar på både vård 
och omsorg. Teknikutvecklingen går samtidigt oerhört fort och skapar nya möjligheter 
för både den enskilde och för äldreomsorgen.  

I det egna hemmet
Ett tryggt boende där teknik är en naturlig del av vardagen. Med den enskildes behov 
och önskemål i fokus levererar vi nya former av flexibla tjänster inom äldreomsorgen.

Tillsammans
All vård och omsorg skapas tillsammans med den enskilde. Tillsammans med andra 
verksamheter, samarbetspartners och civilsamhället kan vi ge den bästa vården och 
omsorgen.

Ett bättre liv
Vården och omsorgen ska alltid sträva efter att förbättra livet för den enskilde. Varje 
insats gör skillnad. Vården och omsorgsinsatsen i sig, får aldrig göra att det blir sämre 
för individen.



Förslag på vision för äldreomsorgen

Tillsammans skapar vi ett bättre liv – livet ut



Remiss vision

Målgrupp: 

Pensionärsorganisationer i Umeå

Tid remissrunda:

30 augusti – 17 september

Skickas till:

linda.buren@umea.se

1. Analysera varje ord i den föreslagna visionen

Vad betyder de för dig och andra medlemmar i din 

organisation? Diskutera tillsammans och skicka ett 

gemensamt svar.

2. Skriv ned era synpunkter

Var noga med att ange förslag till utbyte av ord 

eller hela meningar.

3. Skicka svaret via e-post

Observera att det är en kort remissrunda och att 

svaren ska vara skickade senast den 17 september. 

Skriv ”Remiss vision” i rubriken.

OBS! Kort 
tid för 
svar

mailto:linda.buren@umea.se


Förslag på vision för äldreomsorgen

Tillsammans skapar vi ett bättre liv – livet ut


