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Trevliga helger!

Nyhetsbrev från Enheten för
uppföljning

Upphandling av nytt verksamhetssystem

Vi fortsätter med digitala alternativ under våren. Ni hittar
dagordningar till dialogträffar och anmälan till enskilda
avstämningssamtal här

IT-stöd som berörs av upphandlingen av nytt
verksamhetssystem är Treserva, TES, MCSS och
Procapita. Under hösten arbetar projektet med att
inventera behov. Externa utförare som berörs kommer
att få möjlighet att lämna in synpunkter och beskriva
behov i enkätform. Svaren sammanställs och blir en del
av framtida krav. Processen kommer pågå under några
år. Från januari 2024 planeras nytt verksamhetssystem
vara i drift. Ansvarig projektledare är Ingrid Magnusson.

Våren och sommarens förflyttningsutbildningar

Ny förvaltningsorganisation Örebro kommun

Nu kan ni hitta länk till våren och sommarens
utbildningstillfällen här

Ett arbete med förändrad nämnd- och
förvaltningsorganisation pågår. Syftet och målet med
organisationsförändringen är att fortsätta leverera service
på lika villkor för de kommunen finns till för. Det är
medborgarnas behov som ska styra och det demokratiska
inflytandet för förtroendevalda på alla nivåer.

Nyhetsbrevet vänder sig till utförare av omvårdnad och
service, boende, daglig verksamhet och mattjänst.
Vårens dialogträffar, enskilda avstämningssamtal

E- tjänster

Vi har uppdaterat vår e-tjänst för avtalsändringar med
syfte att de ska bli mera användarvänliga. En nyhet är att
anmälan om behörig beställare kommer finnas i etjänsten samt att det går att bifoga dokument där
avtalsändringen kräver det.
Den uppdaterade e-tjänsten kommer ni kunna börja
använda den 10 januari 2022 och den återfinns här
Nära vård

Nära och tillgänglig vård är en primärvårdsreform och en
stor omställning som involverar kommuner och regioner.
I Örebro län har politiker och socialchefer arbetat med
en gemensam målbild för Örebro Län.
Nära vård handlar om att flytta fokus på organisationen
till personen och relationen, att samordna
omsorgsinsatser, att arbeta hälsofrämjande. Nyckeln är
att se invånare som aktiva medskapare. Under hösten har
utsedda processledare anställda i kommunen erbjudit
informationstillfällen.
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Kommunen behöver en mer ändamålsenlig
nämndorganisation utifrån medborgarnas, företags och
organisationers perspektiv. Den 22 september tog
Kommunfullmäktige beslut om ny nämndorganisation,
som innebär att programnämnderna tas bort och antalet
nämnder minskar från 20 till 13.
Kommunens nya kommundirektör Peter Larsson som
tillträdde i november ska presentera förslag på ny
förvaltningsorganisation i december, följt av samverkan
och beslut under våren 2022. Målet är att ny nämnd- och
förvaltningsorganisation ska träda i kraft i januari 2023.

Enheten för uppföljning tackar för gott samarbete
under hösten.
Vi ser fram emot att mötas under våren.
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