
Aktiverande styrning ÄO

• Ökande andel äldre i Umeå kommun

• Samhället och äldreomsorgen är i förändring – framtidens äldreomsorg

• Ny målstyrningsmodell Umeå kommun där aktiverande styrning är en viktig del

• Utvecklingsarbete aktiverande styrning ÄO

Vad innebär framtidens äldreomsorg?

Med vilka strategier ska vi ta oss dit?

Vad, när och hur följer vi upp densamma?

Aktiverande styrning är de åtgärder som vidtas av politisk- eller tjänstemannaledning med syfte att åstadkomma en förändring av effekt, prestation eller 
resultat i kommunen som helhet alternativt i en enskild kommunal verksamhet eller process. Här inryms beslut om vad som ska åstadkommas i form av 
uppdrag, vision, mål, strategier och planering samt beslut om vilka resurser som ska nyttjas för att åstadkomma sagda förändring. I den aktiverande 
styrningen ingår även uppföljning av om förändring åstadkommits och vilka effekter och resultat förändringen medfört. 



Aktiverande styrning ÄO

Skapa en styrmodell för aktiverande styrning som 

säkerställer äldreomsorgens insatser och 

preventiva arbete i mötet med framtidens 

äldreomsorg

”att vi gör rätt saker och följer upp rätt saker för 

att möta framtiden på bästa sätt”

Färdigställa verksamhetsspecifikt 
målarbete

Föreslå äldrenämnden:
Vision, uppdrag, mål och strategier 
för ÄO

Styrmodell - årshjul

Syfte Aktiviteter



Aktiverande styrning ÄO

Aktivitet Tidplan Effektmål

Färdigställa det påbörjade 
verksamhetsspecifika 
målarbetet

December 2022

• Fler äldre ska kunna leva ett så 
självständigt och gott liv som 
möjligt

• På lång sikt procentuellt färre 
äldre i behov av särskilt boende

• Säkerställd kompetensförsörjning 
för att möta framtidens 
äldreomsorg 

Föreslå äldrenämnden:
Vision, uppdrag, mål och 
strategier för äldreomsorgen

Vision: Oktober 2021
Strategier: Februari 2022
ÄO Uppdrag och Mål: Mars 2022

Arbeta fram en styrmodell med 
uppföljning av den aktiverande 
styrningen (årshjul)

December 2022
• Äldreomsorgens styrmodell 

underlättar styrning och ledning i 
verksamhet



Aktiverande styrning ÄO

Deltagare referensgrupp

Workshop i augusti/september

– delaktighet i framtagande av vision för äldreomsorgen 

i Umeå kommun

Ledamöter och ersättare UPR, 1 person/ rikspensionärsorganisation

Kontakta Linda Burén, Processledare

linda.buren@umea.se


