
Nyhetsbrev april 
Guldlänken 
På styrelsemötet i april hade vi glädjen att överraska Cecilia Stenfeldt, samverkansansvarig på 
Försäkringskassan, med vår årliga utmärkelse Guldlänken! Cecilia tar emot priset med följande 
motivering: 

”För sitt oförtrutna arbete med att skapa förståelse för och förmedla kunskap om Försäkringskassans 
uppdrag i förhållande till andra FINSAM-parter på ett engagerat och pedagogiskt sätt. Som 
samverkansansvarig lever hon med råge upp till förväntningar på såväl brett kunnande inom 
rehabiliteringsområdet som närvaro och tillgänglighet för dem som behöver information. Förutom 
fördjupade kunskaper om den egna organisationen och dess uppdrag har hon en särdeles god 
förmåga att se helheten utifrån användarens perspektiv och utifrån det stödja kloka 
resursintegrerande processer.” 

Guldlänken delas ut varje år till en medarbetare hos någon av våra medlemsparter som vi tycker är 
värd att uppmärksammas lite extra för sitt arbete med att skapa goda förutsättningar för 
resursintegrering och fina samarbeten. Igen, stort grattis Cecilia!  

Revisionen för 2021 klar 
Den 21 april ägde förbundets revisionsmöte rum med styrelserepresentanter närvarande och våra 
fyra revisorer från samtliga medlemsparter. Det blev ett trevligt möte där det samstämt 
konstaterades att förbundet har tagit stora kliv i riktningen att få helhetsgrepp om såväl ekonomi 
som faktiska behov. Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2021 och bedömer 
sammantaget att vi har bedrivit verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Resultatet enligt 
årsredovisningen är också förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.  

Medlemssamråd 2022 
Vi har också samlat våra ”ägare” till medlemssamråd som brukligt varje vår i april. Samtliga parter var 
representerade och förbundschefen och ordföranden berättade om verksamhetsåret som gått och 
följde upp på förra årets samråd. Glädjande nog är parterna och styrelsen även detta år överens om 
vikten av att fortsätta på inslagen väg, dels vad gäller det nya sättet att fördela medel på, dels att 
fortsätta bygga insatser utifrån kartläggning, evidens samt behovsgruppers och verksamheters 
röster. 

Årets kartläggning och behovsanalys 
2022 är fjärde året som förbundet gör den övergripande behovsanalysen för individer i behov av 
samordnat stöd. I år välkomnar vi en ny samarbetspartner för det här arbetet; P&P AB i Landskrona. 
Frida och hennes medarbetare har som bekant god kännedom om våra medlemsparterns 
verksamheter i Landskrona och Svalöv och har erfarenhet av liknande kartläggning genom 
Samordningsförbundet NNV Skåne. Intervjuer med er parter kommer äga rum som vanlig under 
perioden maj-augusti.  
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