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Ersättningsmodell servicetjänster

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

Vi vill påminna alla utförare av servicetjänster inom LOV
om att nya ersättningsmodellen börjar gälla f r o m den 1
september 2022. Regler för registrering och ersättning
för servicetjänster finns här.

Sommaraktiviteter för personer med
funktionsnedsättning

I sommar bjuder Förvaltningen för sociala insatser in till
kostnadsfria aktiviteter för personer med en
funktionsnedsättning: Funkissommar. Aktiviteterna
vänder sig till så väl kommunala verksamheter som alla
kommunens medborgare med en funktionsnedsättning.
Ni hittar programmet via orebro.se/funkissommar
Översyn driftavbrott

Kommunen har påbörjat arbete med scenarion och
handlingsplaner vid olika typer av driftavbrott. Flera av
er har under våren tillfrågats om scenariot utebliven
vattenförsörjning.
Kommunen fortsätter arbetet och utförare ansvarar för
rutiner och handlingsplaner inom området säkerhet, i
enlighet med aktuella avtal eller överenskommelser.

Reviderad riktlinje för skyddsåtgärder
I mars fastställde socialchefsgruppen riktlinjen för
skyddsåtgärder samt tvångs- och begränsningsåtgärder
som reviderats. Nu finns en inspelad presentation via
regionens hemsida som stöd i respektive verksamhets
uppstart av sitt implementeringsarbete.
Använd gärna filmen på ledningsgrupper och
personalmöten, för att utifrån den planera vilka
aktiviteter er verksamhet behöver genomföra för att få
följsamhet till riktlinjen.

Upphandling av nytt verksamhetssystem

IT-stöd som berörs av upphandling är Treserva, TES,
MCSS och Procapita. De krav som utförare fått lämna
synpunkter kring i början av 2022 via enkät, håller nu på
att omvandlas till krav i underlag för upphandling.
Planerad uppstart är 1 oktober 2024.
Organisationsförändring Örebro kommun

Den 1 januari 2023 träder kommunens nya
förvaltningsorganisation i kraft med sju förvaltningar i
stället för nuvarande nio. Utförare inom LOV och LOU
kommer i stället för Programnämnd social välfärd få
uppdrag från framtida vård och omsorgsnämnden eller
funktionsstödsnämnden. Socialförvaltningen kommer
arbeta på uppdrag av dessa nämnder. Ansvarig
förvaltningsdirektör är utsedd och kommer bli Patrik
Jonsson, nuvarande programdirektör Social välfärd.
Ni kan läsa mer i separat bilaga till detta nyhetsbrev,
information från kommundirektör Peter Larsson om hur
den interna förvaltningen kommer att utformas. Ni kan
även läsa information på hemsidan
Nära Vård och rehabiliterande arbetssätt

Breddinförande av rehabiliterande arbetssätt, kopplat till
omställningsarbetet Nära vård, ska ske i kommunens
hela geografiska område. För att Örebro kommun ska
kunna ta sin del av ansvaret för omställningen krävs att
kommunen tittar på egna förutsättningar och anpassar
verksamheten.
Under vintern och våren har årets handlingsplan för
rehabiliterande arbetssätt inom Nära vård utarbetats.
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Temat är tvärprofessionellt samarbete. Målet är att skapa
hållbara strukturer och former för nära samarbeten (ex.
team). Medborgaren ska få samordnat stöd utifrån sitt
behov och mål. Dialoger förs nu i olika forum inom
förvaltningar och verksamheter om hur det fortsatta
arbetet ska läggas upp utifrån handlingsplan, erfarenheter
från test- och utvecklingsfas och verksamheternas olika
förutsättningar. Externa utförare bjuds in till
motsvarande dialoger under juni månad.
Höstens dialogträffar, enskilda avstämningssamtal

Ni hittar information och datum för höstens dialogträffar
och avstämningssamtal via hemsidan.
Har ni tankar och idéer om innehåll på dialogträffar,
skriv till oss på egetval@orebro.se
Beroende på vad ni önskar ta upp om ni bokar
avstämningssamtal kommer representanter för olika
funktioner att delta.

Enheten för uppföljning tackar alla för gott
samarbete under våren.
Vi önskar trevlig sommar och ser fram emot att
mötas i olika forum i höst!
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