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Justeras för Karlskrona kommun
…………………………………………..
Margareta Jansson
Justeras för Olofströms kommun
…………………………………………..
Helen Hagegren
Justeras för Ronneby kommun
…………………………………………..
Jessica Masmanidou
Justeras för Sölvesborgs kommun
…………………………………………..
Lena Wilson-Ericsson
Justeras för Region Blekinge
…………………………………………..
Mari Söderström

§ 43
Godkännande av föredragningslista
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att

godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista.

§ 44
Föregående sammanträdesprotokoll
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att

godkänna för 2020-11-24 upprättat sammanträdesprotokoll

§ 45
Val av justeringspersoner protokoll 2020-12-18
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
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att

till justeringspersoner för protokoll för mötet 2020-12-18 välja
•
•
•
•
•
•

Petra Gagner, Karlshamns kommun
Margareta Jansson, Karlskrona kommun
Helen Hagegren, Olofström kommun
Jessica Masmanidou, Ronneby kommun
Lena Wilson-Ericsson, Sölvesborgs kommun
Mari Söderström, Region Blekinge

§ 46
Tillsättning av planeringsgrupp för projekt sammanhållen vårdprocess samsjuklighet
Föredragande: Bodil Sundlöf
Mari Söderström och Margareta Jansson informerade om att ett uppstartsmöte har hållits tillsammans med
projektledare Farhad Nik Haddad för projektet sammanhållen vårdprocess samsjuklighet missbruk/beroende
och psykiatrisk sjukdom. Diskussion fördes om att tillsätta en planeringsgrupp med verksamhetsföreträdare
för att ge projektledaren information om de olika huvudmännens förväntningar och skapa underlag till ett
projektdirektiv. Planeringsgruppen ska rapportera till verksamhetsgruppen IFO/psyk/funktionshinder.
Verksamhetsgruppen enades om att kommunerna ska utse tre representanter och regionen tre representanter
till planeringsgruppen. De kommunala representanterna ska ha rollen som enhetschef inom områdena barn
och unga, missbruk och socialpsykiatri och de regionala representanterna ska rollen som avdelningschef inom
områdena barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och beroende.
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att
Karlskrona kommun utser en representant till planeringsgruppen från verksamheten
för barn och unga (enhetschef)
att
Ronneby kommun utser en representant till planeringsgruppen från
missbruksverksamheten (enhetschef)
att
Karlshamn kommun utser en representant till planeringsgruppen från socialpsykiatrin
(enhetschef)
att
Länsgemensam psykiatri utser en representant till planeringsgruppen från
beroendeenheten (avd chef)
att
Vuxenpsykiatri Öst och Väst utser gemensamt en representant till planeringsgruppen
(avd chef)
att

Barn- och ungdomspsykiatrin utser en representant till planeringsgruppen (avd chef)

att
ledamöterna i verksamhetsgruppen IFO/psyk/funktionshinder ska förankra projektet i
sina verksamheter och anmäla namn på representanter enligt ovan till farhad.haddadnik@regionblekinge.se senast 2021-01-08
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§47
Tillsättning av kommunal och regional samordnare psykisk hälsa
Nuvarande kommunal samordnare kommer att lämna sitt uppdrag och den regionala samordnaren har av
olika skäl inte kunnat tillsättas ännu. Personer söks därför nu till båda uppdragen. Tanken är att det ska
tillsättas en person med kommunal förankring och en med regional förankring som tillsammans arbetar 100%
med det länsgemensamma uppdraget inom psykisk hälsa.
Diskussion fördes om att de två uppdragen inte behöver vara jämnt fördelade (50%+50%) utan kan fördelas
som 25% plus 75% beroende på kandidaternas möjlighet och intresse. Uppdraget som samordnare kan
kompletteras med andra projektarbetsuppgifter om önskemål om heltidstjänst finns.
att
ge avdelningschefen vid enheten för kvalitet och utveckling mandat att slutföra rekrytering av
samordnare för psykisk hälsa så snart som möjligt

§48
Ansökningar och beslut om medel ur samverkanspotten
Föredragande: Bodil Sundlöf
Verksamhetsgruppen gick igenom beslutsunderlag för 17 ansökningar om länsgemensamma projektmedel för
psykisk hälsa. Beslut fattades separat för varje projekt enligt nedan. Besluten i detta protokoll gäller under
förutsättning att nya länsgemensamma stimulansmedel för insatser inom psykisk hälsa-området beviljas till
kommuner och regionen i Blekinge 2021.
Beslutade medel ska av mottagande kommuner och av Region Blekinge öronmärkas som projektmedel och
användas till angivet projekt under den period som står angivet i detta protokoll och i protokoll från
verksamhetsgrupp IFO/psyk/funktionshinder 2020-09-28, 2020-10-30 och 2020-11-24. Det innebär att
kommunerna i Blekinge och Region Blekinge ska överföra beslutade länsgemensamma medel för psykisk
hälsa till namngivna projekt från redovisningsåret 2020 till 2021, 2022 och 2023 i enlighet med
verksamhetsgruppens beslut.

A. Karlshamn - Regionen TTS - Tillbaka till skolan
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att
från statsbidrag ”Stärka samverkan övrig pott 2019 och 2020” bevilja 1 020 770 kr till Karlshamns
kommun och Region Blekinge för projektet ”Karlshamn – TTS, tillbaka till skolan” för perioden januari 2021
– februari 2023. Att utbetalning sker efter fakturering från Karlshamns kommun.
att
Karlshamns kommun och Region Blekinge ska delredovisa projektet januari 2022 och slutredovisa
projektet i januari 2023 till verksamhetsgruppen.

B. Ungdomsmottagningen-Olofström, Ronneby kommuner –
Ungdomsmottagning Nära
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
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att
från statsbidrag ”Ungdomsmottagningar” bevilja 685 000 kr till Ungdomsmottagningen och
Olofström och Ronneby kommuner för projektet ”Ungdomsmottagning Nära” för perioden januari 2020 –
december 2020. Att utbetalning sker till Region Blekinge genom avkontering från aktivitetskod 786.
att
från statsbidrag ”Stärka samverkan övrig pott” bevilja 685 000 kr till Ungdomsmottagningen och
Olofström och Ronneby kommuner för projektet ”Ungdomsmottagning Nära” för perioden januari 2021 –
december 2021. Att utbetalning sker till Region Blekinge genom avkontering från aktivitetskod 787.
att
Region Blekinge och kommunerna ska delredovisa projektet i januari 2021 och slutredovisa projektet
i januari 2022 till verksamhetsgruppen.

C. Karlskrona – Regionen Tidiga insatser
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att
från statsbidrag ”Ungdomsmottagningar” bevilja 1 490 000 kr till Karlskrona kommun och Region
Blekinge för projektet ”Tidiga insatser” för perioden januari 2021 – december 2022. Att utbetalning sker efter
fakturering från Karlskrona kommun.
att
från statsbidrag ”Stärka samverkan övrig pott” bevilja 241 541 kr till Karlskrona kommun och Region
Blekinge för projektet ”Tidiga insatser” för perioden januari 2021 – februari 2023. Att utbetalning sker efter
fakturering från Karlskrona kommun.
att
Karlskrona Kommun och Region Blekinge ska halvtidsredovisa projektet februari 2022 och
slutredovisa projektet i februari 2023 till verksamhetsgruppen.

D. Karlskrona – Regionen SIP-Samordnare
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att
från statsbidrag ”Stärka samverkan” bevilja 300 000 kr till Karlskrona kommun och
Region Blekinge för projektet ”Karlskrona-SIP samordnare” för perioden januari 2022 –
februari 2023. Utbetalning sker efter fakturering från Karlskrona kommun
att
Karlskrona kommun och Region Blekinge ska halvtidsredovisa projektet februari 2022 och
slutredovisa projektet i februari 2023 till verksamhetsgruppen.

E. Karlskrona-Mobilt integrerat arbete Region/Kommun
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
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att
från statsbidrag ”Stärka samverkan, övrig pott” bevilja 304 000 kr till Karlskrona kommun för
projektet ”Karlskrona-Mobilt integrerat arbete Region/Kommun” för perioden januari 2022 – februari 2023.
Utbetalning sker efter fakturering från Karlskrona kommun.
att
från statsbidrag ”Stärka samverkan” bevilja 140 000 kr till Region Blekinge för projektet ”KarlskronaMobilt integrerat arbete” för perioden januari 2022 – februari 2023. Utbetalning sker till Region Blekinge
genom avkontering från aktivitetskod 787.
att
Karlskrona Kommun och Region Blekinge ska halvtidsredovisa projektet januari 2022 och slutredovisa
projektet i februari 2023 till verksamhetsgruppen.

F. Karlskrona – länkning och gemensamma insatser
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att
från statsbidrag ”Stärka samverkan, övrig pott” bevilja 140 000 kr till Karlskrona kommun för
projektet ”Karlskrona-länkning och gemensamma insatser” för perioden januari 2022 – februari 2023.
Utbetalning sker efter fakturering från Karlskrona kommun.
att
från statsbidrag ”Stärka samverkan” bevilja 140 000 kr till Region Blekinge för projektet ”Karlskronalänkning och gemensamma insatser” för perioden januari 2022 – februari 2023. Utbetalning sker till Region
Blekinge genom avkontering från aktivitetskod 787.
att
Karlskrona kommun och Region Blekinge ska halvtidsredovisa januari 2022 och slutredovisa projektet
i februari 2023 till verksamhetsgruppen.

G. Karlskrona - KBT gruppbehandling för vuxna med autismspektrumstörning
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att
från statsbidrag ”Stärkt samverkan, övrig pott” bevilja 108 000 kr till Karlskrona kommun för projektet
”KBT gruppbehandling för vuxna med autismspektrumstörning” för perioden januari 2022 – februari 2023.
Utbetalning sker efter fakturering från Karlskrona kommun.
att
från statsbidrag ”Stärkt samverkan” bevilja 94 500 kr till Region Blekinge för projektet ”KBT
gruppbehandling för vuxna med autismspektrumstörning” för perioden januari 2022 – februari 2023.
Utbetalning sker till Region Blekinge genom avkontering från aktivitetskod 787.
att
Karlskrona kommun och Region Blekinge ska halvtidsredovisa projektet februari 2022 och
slutredovisa projektet i februari 2022 till verksamhetsgruppen.

H. Karlskrona - Hälsogrupp
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
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att
från statsbidrag ”Stärka samverkan, övrig pott” bevilja 230 000 kr till Karlskrona kommun för
projektet ”Samverkan Hälsogruppen” för perioden januari 2022 – februari 2023. Utbetalning sker efter
fakturering från Karlskrona kommun.
att
från statsbidrag ”Stärka samverkan, övrig pott” bevilja 70 000 kr till vuxenpsykiatrin Region Blekinge
för projektet ”Samverkan Hälsogruppen” för perioden januari 2022 – februari 2023. Utbetalning till Region
Blekinge sker genom avkontering från aktivitetskod 787.
att
Karlskrona Kommun och Region Blekinge ska halvtidsredovisa projektet februari 2022 och
slutredovisa projektet i februari 2023 till verksamhetsgruppen.

I. Karlskrona - Samverkan innan eller efter behandlingshem
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att
från statsbidrag ”Stärka samverkan, övrig pott” bevilja 178 000 kr till Karlskrona kommun och Region
Blekinge för projektet ”Karlskrona - Samverkan innan eller efter behandling” för perioden januari 2022 –
februari 2023. Utbetalning sker efter fakturering från Karlskrona kommun.
att
Karlskrona Kommun och Region Blekinge ska halvtidsredovisa projektet januari 2022 och slutredovisa
projektet i februari 2023 till verksamhetsgruppen.

J. Karlskrona - Behandlingsgrupp för samsjuklighet
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att
från statsbidrag ”Stärka samverkan, övrig pott” bevilja 61 700 kr till Karlskrona kommun för projektet
”Behandlingsgrupp för samsjuklighet” för perioden januari 2022 – februari 2023. Utbetalning sker efter
fakturering från Karlskrona kommun.
att
från statsbidrag ”Stärka samverkan, övrig pott” bevilja 32 400 kr till Region Blekinge för projektet
”Behandlingsgrupp för samsjuklighet” för perioden januari 2022 – februari 2023. Utbetalning sker till Region
Blekinge genom avkontering från aktivitetskod 787.
att
Karlskrona Kommun och Region Blekinge ska halvtidsredovisa projektet i januari 2022 och
slutredovisa projektet i februari 2023 till verksamhetsgruppen.

K. Ronneby – Mobilt integrerat arbete
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att
från statsbidrag ”Stärka samverkan övrig pott” bevilja 268 885 kr till Ronneby kommun och Region
Blekinge för projektet ”Ronneby – Mobilt integrerat arbete” för perioden februari 2021 – juli 2022.
Utbetalning sker efter fakturering från Ronneby kommun.
att
Ronneby Kommun och Region Blekinge ska slutredovisa projektet i augusti 2022 till
verksamhetsgruppen.
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L. Ronneby - Gemensam sysselsättningsarena vuxenpsykiatrin och
Funktionsstöd
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att
från statsbidrag ”Stärka samverkan, övrig pott” bevilja 268 885 kr till Ronneby kommun och Region
Blekinge för projektet ”Gemensam sysselsättningsarena vuxenpsykiatrin och Funktionsstöd” för perioden
februari 2021 – juli 2022. Utbetalning sker efter fakturering från Ronneby kommun
att

Ronneby Kommun och Region Blekinge ska slutredovisa projektet i juni 2022.

M. Olofström – SIP samordnare
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att
från statsbidrag ”Ungdomsmottagning” bevilja 374 534 kr till Olofström kommun och Region
Blekinge för projektet ”SIP-samordnare för Olofströms Kommun och Region Blekinge” för perioden januari
2022 – februari 2023. Utbetalning sker efter fakturering från Olofström kommun.
att
från statsbidrag ”Stärka samverkan övrig pott ” bevilja 50 466 kr till Olofström kommun och Region
Blekinge för projektet ”SIP-samordnare för Olofströms Kommun och Region Blekinge” för perioden januari
2022 – februari 2023. Utbetalning sker efter fakturering från Olofström kommun.
att
Olofströms kommun och Region Blekinge halvtidsredovisar projektet februari 2022 slutredovisa
projektet i februari 2023 till verksamhetsgruppen.

N. Studiecirklar NSPH Blekinge
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att
från statsbidraget ”Suicidprevention” bevilja 117 500 kr till NSPH Blekinge för projektet
”Studiecirklar” januari 2021 – februari 2022. Utbetalning sker efter fakturering från NSPH Blekinge.
att

NSPH Blekinge ska slutredovisa projektet februari 2022 till verksamhetsgruppen.

O. Brukarrevision NSPH Blekinge
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att
från statsbidraget ”Suicidprevention” bevilja 326 000 kr till NSPH Blekinge för projekt
”Brukarrevision” för perioden januari 2021 till februari 2022. Utbetalning sker efter fakturering från NSPH
Blekinge.
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att

NSPH Blekinge ska slutredovisa projektet februari 2022 till verksamhetsgruppen.

P. Projekt MI-utbildning
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att
från statsbidraget ”Suicidprevention” bevilja 480 000 kr till Region Blekinge och länets kommuner för
projekt ”MI-utbildning” för perioden 2021 och 2022. Utbetalning till Region Blekinge sker efter avkontering
från aktivitetskod 964.
att
Region Blekinge och länets kommuner ska slutredovisa projektet februari 2023 till
verksamhetsgruppen.

Q. Olofström – Mini Ove 2
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att
från statsbidrag ”Stärka samverkan övrig pott” bevilja 459 919 kr till Olofströms kommun för
projektet ”Mini Ove 2” för perioden januari 2021 – december 2021. Utbetalning sker efter fakturering från
Olofströms kommun.
att

eventuell fördelning av beviljade medel till Region Blekinge sker efter projektstart.

§49
Nationell överenskommelse om psykisk hälsa och handlingsplan för 2021
Föredragande: Bodil Sundlöf
Christoffer har tidigare informerat om den nationella överenskommelsen om psykisk hälsa 2021. Satsningen
som har förhandlats fram är lik 2020 i både medel och inriktning. Regionen beräknas erhålla 12,5 miljoner,
kommunerna 4,5 miljoner och de länsgemensamma medlen beräknas till 12,8 miljoner under 2021. Kanske
kan det även bli en överenskommelse på två år, dvs för både 2021 och 2022.
Beslut från regeringen förväntas den 21 december.
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att

lägga informationen till protokollet

§50
Delning av verksamhetsgruppen IFO/psyk/funktionshinder
Föredragande: Bodil Sundlöf
En översyn av LSVOs ledningssystem pågår och förslag finns att ersätta verksamhetsgrupp
IFO/psyk/funktionshinder och verksamhetsgrupp Äldre/somatik med tre samverkansgrupper med
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benämningen Barn och unga, Vuxna och Äldre. LSVO:s plan är att besluta om ledningssystemet i januari eller
februari månad 2021.
Verksamhetsgruppen gick igenom förslaget till uppdrag och ledamöter för Samverkansgrupp Barn och unga
och Samverkansgrupp Vuxna. Justeringar och tillägg gjordes enligt följande:
Samverkansgrupp Barn och unga
• Kommunerna bör ha 3 ledamöter per kommun för funktionerna IFO, elevhälsa och funktionsstöd
• Barnhälsovården bör ha en egen ledamot
• Tandvården bör ha en ledamot
• Friskolorna bör vara representerade
Samverkansgrupp Vuxna
• Antalet verksamhetschefer från primärvården bör ev. utökas till två ledamöter
• Verksamhetschef Habilitering för vuxna bör inte ingå som permanent ledamot utan adjungeras vid
behov
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att
ordförande delger gruppens synpunkter på ledamöter i Samverkansgrupp Barn och
unga och Samverkansgrupp Vuxna till LSVO:s ledningsgrupp vid nästkommande sammanträde
att
verksamhetsgruppen lämnar synpunkter på dokumentet ”Vårdsamverkan Blekinge”
före LSVO:s möte den 15 januari

§51
Avstämning revidering av länsövergripande samverkansavtal Blekinge 2018 – 2020
Föredragande: Bodil Sundlöf
Verksamhetsgruppens ledamöter har arbetat med att revidera det länsövergripande
samverkansavtalet för Blekinge 2018 – 2020. En avstämning av arbetet gjordes på mötet.
Barn och unga
Gruppen för Tidiga samordnade insatser under ledning av Carina Andersson och Helene
Sjöblom Andersson haft uppdraget att gå igenom samverkansavtalet och lämna synpunkter på
revidering av avsnittet som gäller barn och unga. Gruppen har träffats men behöver mer tid då
stora delar av avtalet behöver revideras och även inkludera somatiska frågeställningar.
Dessutom ingår att göra en barnkonsekvensanalys avseende dyslexiutredningar i
revideringsuppdraget.
Vuxna med psykisk funktionsnedsättning
Carina Söderholm och Karin Magnusson har tillsammans med ledamöter från kommunerna i
Öst och Väst och gått igenom avtalet och är klara med ett förslag till revidering av denna del.
Personer med substansberoende
Mari Söderström har tillsammans med ledamöter från kommunerna haft möte om revidering
av avtalsdelen som berör personer med susbstansberoende. Behovet av revidering är stort och
det behövs mer tid för uppdraget samt viss hjälp med samordning av uppdraget. Nästa möte
med gruppen äger rum i början av februari.
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Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att
tiden för arbetet med revidering av samverkansavtalet förlängs till mötet med
verksamhetsgruppen den 19 mars
att
Carina Söderholm skickar förslag till revidering av avtalsdelen Vuxna med psykisk
funktionsnedsättning
att
Mari Söderström vid behov återkommer med begäran om hjälp med samordning av
revideringsarbetet avseende personer med susbstansberoende
§52
Övrig information/avstämning
Vård och insatsprogram för missbruk och beroende
SKR har lanserat ett vård- och insatsprogrammet för missbruk och beroende. Se webbsändningen här: Lanseringskonferens, vård- och insatsprogram för missbruk och beroende
Uppföljning av aktiviteter i handlingsplanen för suicidprevention
En samordnare har anställts på 100% och tillträdde i maj 2020. Samordnare har haft i uppdrag att arbeta
utifrån denna handlingsplan. Samordnaren ingår i ett nationellt nätverk för regionala samordnare för
suicidprevention där Folkhälsomyndigheten är sammankallande.
Bildandet av ett länsövergripande nätverk har påbörjats där representanter från polisen, räddningstjänsten,
arbetsförmedlingen, brukarorganisation, Försäkringskassan, kommunen, regionen, sjukhuskyrkan och
personliga ombud medverkar. Förhoppningen är att utöka med representanter från andra verksamheter och
sammansättningen kan komma att ändras efter behov. Nätverket har träffats en gång under hösten och
planerade möten ska ske 2 ggr per termin.
MHFA utbildning genomfördes under året, någon i vår och en under hösten. Flera utbildningsinsatser bl a
MHFA, föreläsningar och aktiviteter under psykiatriveckan fanns inplanerade under både vår och höst, men
har fått skjutas upp p g a pandemin. Inplanerad YAM instruktörsutbildning också. MHFA instruktörer finns
i alla länets kommuner och ett länsövergripande nätverk för instruktörerna finns uppbyggd, men planerade
möten har fått skjutas upp.
Planerad utbildning av AOSP (Akut Omhändertagande av Självmordsnära Person) instruktörer för s k
”blåljuspersonal” (personal inom regionens akutklinik och räddningstjänsten) är uppskjuten till mars.
Initiativ finns även att undersöka möjligheten att få till en bemötandeutbildning för akutklinikens personal.
Utbildningen ”Ledare som lyssnar” inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa har genomförts, riktad mot
ledare inom idrotts- och fritidsverksamheter för unga.
I februari deltog delar av Region Blekinges verksamheter (akutkliniken, psykiatrin och Wämö vårdcentral) i
en granskning enligt SSP (Projektet Säker Suicidprevention). Syftet med projektet är att förbättra
suicidpreventionen och att förebygga upprepade suicidförsök. Granskningen skedde enligt utformad modell
och efteråt lämnades en samlad bedömning över styrkor och förslag till förbättringsområden. I arbetet har
utbildningsbehov/önskemål framkommit – AOSP och bemötande. Även behov/önskemål av utökad
samverkan mellan klinikerna.
En del information har tillkommit på 1177 och kommunernas hemsidor som handlar om det psykiska
måendet i samband med pandemin. Distribuering av broschyren ”Våga prata om psykisk ohälsa” riktad mot
äldre och närstående till äldre, till vårdcentraler och äldrevården planerades i november, men av okänd
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anledning har det uppstått leveransproblem.
Självhjälpsgrupp för efterlevande när en närstående tagit sitt liv startades upp under hösten. Det är ett
samarbete mellan Karlshamn, Olofström och Sölvesborgs kommuner och SPES i Blekinge. Gruppen bestod
av ca 8 personer. Deltagarna har utryckt önskemål om fortsättning och planering inför våren pågår.
Samordnaren har arbetat med att ta fram ett förslag till svar på motion från politiken om
”Psykiatriambulans” som kan kopplas till handlingsplanen.
LOS resultat nov 2020
Redovisning av resultat för LOS i november skickades ut med sammanträdeshandlingarna.
§53
Ny ledamot i verksamhetsgruppen
Karin Magnusson slutar som verksamhetschef för Vuxenpsykiatri Väst vid årsskiftet och
efterträds av Heidi Svensson. Verksamhetsgruppen tackar Karin för kloka synpunkter och god
samverkan under många år och önskar henne lycka till med nya utmaningar.

Protokollet ska skickas till
Ledamöter
LSVO:s ledningsgrupp
Föredragande
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