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Detta nyhetsbrev vänder sig till utförare av omvårdnad, 
service, boende, daglig verksamhet och mattjänst. 

Organisationsförändring Örebro kommun 

Inom Örebro kommun sker en förändring i antal 
nämnder och förvaltningar från den 1 januari 2023 som 
vi informerat om tidigare under hösten i olika forum och 
mejl. Ni kan läsa mer om detta på hemsidan. 
 
Myndighetsverksamheten kommer organisatoriskt 
tillhöra nya Socialförvaltningen. Inom 
Socialförvaltningen kommer det finnas tre områden och 
ett förvaltningskansli. Förvaltningen kommer ledas av 
förvaltningsdirektören Patrik Jonsson. Förutom 
Myndighetsverksamheten kommer förvaltningen för 
sociala insatser och vård och omsorgsförvaltningen att 
tillhöra Socialförvaltningen.   
 
Programnämnden Social välfärd upphör och 
sammanträder en sista gång 12 januari för att lägga alla 
delegationsbeslut till handlingarna. De nya nämnderna 
sammanträder också den 12 januari och tar då över 
ansvaret. Delegationsbeslut registreras före kl. 16:00 den 
11 januari sedan får respektive nämnd vänta till den 12 
januari kl. 13:00 innan det registreras några nya 
delegationsbeslut. 
 
För utförare kommer det innebära att det inte kommer 
skickas några nya uppdrag under samma tidsperiod. Om 
ni utför insats hos en individ som har ett akut utökat 
behov under tidsperioden ska ni kontakta handläggare på 
samma sätt som när Treserva är nedstängt. 
 

Upphandling nytt verksamhetssystem 

Arbete med kraven på nytt verksamhetssystem har under 
hösten fortsatt. Under senare delen av hösten har 
upphandlingen annonserats. Efter årsskiftet till 2023 
kommer utvärdering av inkomna anbud ske. Parallellt 
kommer även projektledare för införandet påbörja 

arbetet med implementeringsplan. Nästa nyhetsbrev från 
upphandlingen planeras i december. 
 

Krisberedskap 

Kommunen har under hösten sammanställt en plan för 
nödvattenförsörjning. Planen redovisar prioriteringar, 
inriktningar, avgränsningar och scenarion som 
kommunen ska förhålla sig till vid planeringen inför en 
nödvattensituation. Planen fastställer också de olika 
ansvarsstrukturerna som gäller med avseende på 
nödvattenförsörjning. Ni kan läsa mer på hemsidan.  
För er som utförare och för medborgare finns 
information på hemsidan inom området krisberedskap. 
Där finns även filmer från MSB med tips om 
hemberedskap inom områdena mat, värme, vatten, 
kommunikation och skydd mot brand.  
 

Obligatoriska utbildningar  
Utbildningar som är obligatoriska enligt avtal, 
överenskommelser eller riktlinjer finns på hemsidan. Där 
finns även tips på utbildningar som inte är obligatoriska 
men som kan ge kompetensutveckling. Datum för vårens 
förflyttningsutbildningar har nu publicerats. 
 

Dialogträffar och enskilda avstämningssamtal 

Ni hittar information och datum om vårens dialogträffar 
på hemsidan. Har ni tankar och idéer om innehåll på 
dialogträffar, skriv till oss på egetval@orebro.se  
 
Vi kommer fortsatt under våren att fortsätta att erbjuda 
enskilda avstämningssamtal. I stället för bokningsbara 
tider kommer avstämningssamtal ske utifrån era behov. 
Om ni önskar boka skicka ett mejl till egetval@orebro.se 
med beskrivning av vilka frågor ni vill ta upp. Vi kommer 
då att boka in utifrån ert önskemål via telefon eller 
Teams. 
 
Enheten för uppföljning tackar alla för gott 
samarbete och önskar er trevliga helger! 
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